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Öz  
 

Bu çalışmanın amacı Avrupa Konseyi ile yeni bağımsızlığını kazanmış olan ülkeler 
(Azerbaycan ve Ermenistan) arasındaki ilişkileri insan hakları kriteri açısından 
değerlendirmektedir.  
 

Avrupa Konseyi, yeni üye devletlerde temel demokratik prensiplerin benimsenip 
güçlenmesine önem vermektedir. Bu nedenle Konsey ilgili ülkelerdeki temel demokratik 
kurumların içinde bulundukları durumları Ad hoc Komiteler aracılığıyla gözlemlemekte, 
sıkıntı yaşanan alanlara kendi görüş ve tavsiyelerini sunmaktadır.   
 

İlk başta Avrupa Konseyi ve onun ana organlarının çalışma koşullarına ilişkin, 
detaylı bilgi verilmeye çalışılacak ve daha sonra insan hakları kavramının tanımı 
yapılacaktır.   
 

Daha sonra Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi Ad hoc Komite üyelerinin her 
iki ülkede (Azerbaycan ve Ermenistan) yapmış oldukları gözlemler ve incelemeler sonucu 
hazırlamış oldukları raporlara yer verilecek, onlar üzerinde değerlendirmeler yapılacaktır.  
 

En son olarak her iki ülkede insan hakları ve diğer temel hak ve özgürlüklerin 
gelişme düzeyi karşılaştırma konusu olacaktır.  
 
 
 
 
Abstract 
 

The main purpose of this study is to evaluate the relations between Council of 
Europe and new independent states (Azerbaijan and Armenia) in respect to the criterion of 
human rights. 
 

Council of Europe pays attention that new independent states admit and make a 
strong of main democratic principles. The Council has been observing the positions of main 
democratic institutions in new independent states by means of Ad hoc Committees and 
offering their own advises and suggestions for the problematic areas.  
 

At first, there will be given a detailed information on working conditions of Council 
of Europe and its main organs and concept of human rights will also be explained . 
 

Afterwards, there will be the examination and survey of monitoring reports which 
had been prepared by Ad hoc Committee members of Parliamentary Assembly of Council of 
Europe.  
 

Finally, development levels of fundamental freedoms and human rights in both 
countrıes (Azerbaijan and Armenia) will be compared. 
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Önsöz 
 

Demokrasi kavramının tarihsel geçmişini incelediğimizde, bu zaman kesitini 

eski Yunan site devletlerine kadar götürebilmemiz mümkündür. İlk uygulandığı 

tarihten günümüze kadar geçen zaman diliminde demokrasi kavramının ifade ettiği 

anlam ve koruduğu değerler sürekli genişlemiş, büyümüş ve bu doğrultuda çeşitli 

düşünürler tarafından değişik tanımlamalara tabi tutulmuştur. Kavramın 

tanımlanmasıyla birlikte, ona işlevsellik kazandırmak ve uygulamaya koymak 

girişimleri de yoğunluk kazanmaya başlamıştır. Demokratik rejim modelini 

benimseyerek uygulamaya koyan ülkeler, demokrasi kavramının şemsiyesi altına 

aldığı değerleri de (insan hakları, temel hak ve özgürlükler gibi) korumak ve 

kollamak gibi yükümlülüklerle karşı karşıya kalmışlardır. Tarihi süreç içerisinde 

demokrasilerin yaranma ve gelişme evrelerine baktığımızda yukarıda bahsi geçen 

insan hakları ve diğer temel hak ve özgürlükler (din ve vicdan özgürlüğü, ifade 

özgürlüğü, serbest toplanma özgürlüğü, dernek kurma özgürlüğü ve siyasi 

mahkumlar sorunu gibi) gibi konuların eskiden beri var olmayan, zaman içerisinde 

uluslararası hukuk tarafından benimsenmeye başlayan konular olduğunu görüyoruz. 

Dolayısıyla, demokratik sistemin uygulanmaya başlayıp, uluslararası sistemde 

yaygınlaşmasıyla birlikte (buna demokratik rejimlerin güçlenmeye başlaması da 

denilebilir) temel demokratik değerlere bireyler ve toplum tarafından duyulmaya 

başlayan gereksinim de giderek artmaya başlamıştır. Bu aşamadan sonra, insan gibi 

yaşamak, onurlu bir vatandaş olmak ve bir birey olarak toplumda saygın bir konuma 

sahip olmak gibi istek ve ihtiyaçlar uluslararası alanın gündemine oturmaya 

başlamıştır. İnsan haklarını sağlamak ve korumak sadece ülkelerin değil, uluslararası 

kuruluşların da sorumlulukları altına girmiştir.  

Özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra, insan hakları alanında hızlı 

gelişmeler yaşanmış, faşist Almanya’sının savaş boyunca yapmış olduğu muazzam 

boyutlara ulaşan insan hakları ihlalleri (toplu katliamlar) savaş galibi ülkeleri 

harekete geçirmiş, onların insan hakları alanındaki girişim ve çabalarını 

hızlandırmıştır. İkinci Dünya Savaşından sonra insan hakları alanında yaşanan bir 

diğer gelişme de uluslararası kurumsallaşmanın (insan haklarını korumayı amaçlayan 
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kurumsallaşmanın) giderek artmasıdır. İnsan haklarını yeniden tanımlamak, onun 

öğelerini yeniden belirlemek ve uluslararası düzeyde koruyabilmek için Avrupalı 

ülkelerin üye olarak koşullarını kabul ettikleri (konumuz Avrupa Konseyi olduğu 

için Avrupa kıtasına atıf yapılmıştır) çeşitli uluslararası kuruluşlar oluşturulmuştur. 

Bunların içerisinde en önemlileri olarak Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve 

İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Birliği gibi kurumlar gösterilebilir. Özellikle Avrupalı 

ülkelerin neredeyse tümünü bünyesinde barındıran Avrupa Konseyi’nin insan hakları 

konusunda, diğer kurumlar arasında daha büyük bir başarı sağlamış olduğu 

söylenebilir. Konsey, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, serbest toplanma 

özgürlüğü, dernek kurma özgürlüğü, azınlık hakları ve siyasi mahkumlar gibi 

konularda sürekli çalışmalar yapmakta, yeni üye ülkelerin bu alanlarda yaşamakta 

olduğu sorunları tespit ederek kendi görüş ve tavsiyelerini sunmaktadır. Sorunların 

giderilmesi ve demokratik rejimin normal koşullar altında çalışabilmesi için Konsey 

ilgili ülkelerle işçi grupları oluşturmakta ve ortak çalışma sonucu sorunlara ortak 

çözümler bulunması için daha yoğun çaba harcamaktadır. Konsey’in görev ve 

sorumluluklarının bundan böyle de artarak devam edeceği ve demokrasi/insan 

hakları gibi alanlarda sorunlar devam ettiği sürece Konsey’in çaba ve girişimlerinin 

giderek daha da yoğunlaşacağı görülmektedir. 

Bu tezin hazırlanmasında emeği geçen ve tezin her bir aşamasında bana 

yardımcı olan değerli tez danışmanım Naz Çavuşoğlu’na ve aynı zamanda tez izleme 

komitesi üyeleri Sayın Gencer Özcan ve Sayın Rauf Versan’a eşsiz katkılarından 

dolayı teşekkür etmek istiyorum. Akademik hayatıma bundan sonra da devam 

edeceğimi ve çalışmalarımın her aşamasında değerli hocalarımın görüş ve 

tavsiyelerine başvuracağımı tekrar belirtmek istiyorum. 
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GİRİŞ 
 

Bu çalışmanın amacı, Avrupa Konseyi ile yeni bağımsızlığını kazanmış 

ülkeler arasındaki ilişkileri insan hakları kriteri açısından incelemek ve 

değerlendirmektir. İnsan hakları kriteri denildiğinde; söz ve ifade özgürlüğü, din ve 

vicdan özgürlüğü, serbest toplanma özgürlüğü, azınlık hakları, dernek kurma 

özgürlüğü, siyasi mahkumlar gibi konular anlaşılmaktadır. Üye ülkeler olarak 

Azerbaycan ve Ermenistan’daki insan hakları alanında yaşanan gelişmeler 

incelenmiş ve değerlendirilmiştir. İnceleme birimi olarak bu iki ülkenin 

seçilmesindeki asıl neden, aynı coğrafyada bulunan bu iki eski SSCB (Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği) üyesinin fiilen savaş, resmen ateşkes durumunda 

olmaları ve siyasal, ekonomik, toplumsal ve askeri açıdan sürekli karşılaştırma 

(rekabet) konusu yapılmalarıdır. Dolayısıyla, her açıdan kendilerini sürekli rekabet 

içerisinde bulan bu iki ülkedeki gelişmeler incelenerek değerlendirilmeye 

çalışılacaktır.  

Bu çalışmada genel olarak Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nin 

hazırlamış olduğu belgelere (documents) atıf yapılmıştır. Asamble Ad hoc 

Komitelerinin hazırlamış olduğu bu belgeler, kendi içerisinde iki kısma 

ayrılmaktadır. Seçimlerin gözlemlenmesi sonucu hazırlanmış olan raporlar 

(Cumhurbaşkanlığı, Parlamento ve Yerel seçimler), komite üyelerinin ilgili ülke 

hakkında hazırlamış oldukları gözlem raporları (bundan böyle monitoring raporları 

olarak bahsedilecektir). Monitoring raporları yıllık düzeyde hazırlanmış olup, 

Komite üyelerinin üye ülkelere gerçekleştirdikleri ziyaretler sonucu, yaptıkları 

gözlem ve incelemelerden yola çıkarak hazırlamış oldukları belgelerdir. Birinci 

kısımda yer alan belgelerde (raporlarda) genel olarak seçim öncesi ortam, seçimlerin 

yapıldığı koşulların demokratikliği, seçim sonuçları gibi konular ele alınmıştır. İkinci 

kısımda yer alan belgelerde ağırlıklı olarak ilgili ülkelerdeki demokratik kurumların 

işlevsellikleri ve yaşadıkları sorunlar yer almaktadır. Ayrıca, tezin hazırlanmasında 

AGİT/DKİHO (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı/Demokratik Kurumlar ve 

İnsan Hakları Ofisi), İnsan Hakları Örgütü (Human Rights Watch), Sınırsız 

Raportörler Örgütü ve Uluslararası Af Örgütünün hazırlamış oldukları raporlardan da 

yararlanılmıştır. Demokratik kurumlarla yapılan görüşler, sistemde yaşanılan 
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sorunlar (sorunlara yapılan eleştiriler) ve hükümet yetkililerinin kendilerini 

savundukları görüşler ilgili uluslararası kuruluşların yayınladıkları raporlara atıf 

yapılarak değerlendirilmeğe çalışılmıştır.  

Tezin üç ana bölümden oluştuğunu söylememiz gerekir. Çalışmanın ilk 

bölümü “Kavramsal Çerçeve” başlığı taşımaktadır. Bu bölüm de iki alt bölümden 

oluşmaktadır. Birinci alt bölümde Avrupa Konseyi’nin ana organları ve onların 

çalışma prensipleri açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci alt bölümde insan hakları 

kavramının tanımı, ifade ettiği anlam, içerdiği öğeler ve bu kavramın tarihsel süreç 

içerisinde geçirdiği evreler, günümüze kadar geçen süre içerisinde ulusal ve 

uluslararası sistemde oynamağa başladığı rol anlatılmağa çalışılmıştır.    

İkinci bölümde Avrupa Konseyi Ad hoc gözlemci Komitelerinin Azerbaycan 

ve Ermenistan için hazırlamış olduğu belgelerden yararlanılarak, 1995-2005 tarihleri 

arasında toplumsal, siyasal ve hukuki alanda sağlanmış olan gelişmeler veya 

yaşanmakta olan sıkıntılar incelenmeğe çalışılmıştır. Burada hem Komitenin 

seçimleri gözlemleme sonucu hazırlamış olduğu raporlara, hem de toplumsal hayatta 

temel demokratik değerlerin durumunu inceleyen monitoring raporlarına atıf 

yapılmıştır. Bu bölümde iki ülke arasında hiçbir karşılaştırmaya gidilmemiş, sadece 

temel demokratik değerler ve insan haklarının karşılaştığı sıkıntılara veya yaşadığı 

gelişmelere atıf yapılmıştır. Ayrıca, yaşanan sorunlara çözüm aramak için Konsey’in 

yapmış olduğu tavsiye ve önerilere yer verilmiştir. Ağırlıklı olarak, Avrupa Konseyi 

Parlamenter Asamblesi raporları kullanılsa da, AGİT, İHÖ, UAÖ, SRÖ örgütlerinin 

hazırlamış olduğu raporlara da yer verilmiştir.  

Son bölümde insan haklarını oluşturan öğeler ve diğer temel demokratik 

değerler her ülke için ayrı ayrılıkta ele alınmaya çalışılmış ve ilgili uluslararası 

kuruluşların hazırlamış oldukları raporların ışığı altında değerlendirilmeğe 

çalışılmıştır. Bu bölümde en önemli husus, her iki ülke (Azerbaycan ve Ermenistan) 

arasında bir karşılaştırma yapılması, esas olarak AK PA’nın hazırlamış olduğu 

raporlarda yer alan tavsiyeleri yerine yetirmede ne kadar başarılı olduklarının 

incelenmeğe çalışılmasıdır. Medya ve ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, 

serbest toplanma özgürlüğü, siyasi mahkumlar ve bu gibi diğer konularda bu iki ülke 

arasında karşılaştırma yapılmış, bu alanlarda bir ülkenin diğerine oranla sağladığı 

gelişme düzeyi incelenmeye çalışılmıştır.    
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 
 

Kavramsal Çerçeve bölümünün tamamlayıcı iki alt bölümden oluştuğunu 

söylememiz gerekiyor. Önce Avrupa Konseyi’nin tanımı, kurulma amacı ve 

organlarına ilişkin kavramsal düzeyde kısa bir değerlendirilmede bulunulacaktır. 

Bilindiği gibi her hangi bir uluslararası kurumu meydana getiren ve ona işlevsellik 

kazandıran onun ana organlarıdır. İlgili organları ve onların fonksiyonlarına ilişkin 

temel bilgileri öğrenmeden, kurumun temel amaçlarına nasıl ulaştığını veya 

amaçlarına ulaşmak için organlar arası nasıl bir görev dağılımı yaptığını bilemeyiz. 

Böylece, Avrupa Konseyi’nin savunduğu ve öncülüğünü yaptığı temel kriterlerin 

denetimi de onun ana organları arasında bölüştürülmüş ve belirli bir düzene 

oturtulmuştur. Bu nedenle ikinci ve üçüncü bölümlerdeki incelemelerin de tam 

olarak anlaşılabilinmesi için ana organların amaç ve hedeflerini kısa da olsa 

açıklamak gerekmektedir         

Bunu tamamlayıcı nitelikte, Avrupa Konseyi’ni bir uluslararası örgüt olarak var 

eden ve bu örgütün faaliyetlerine yön veren İnsan Hakları kavramı, onun tanımı, 

tarihsel seyri incelenmeye çalışılacaktır.         

 

 

1.1 . Avrupa Konseyi  

 

Avrupa birliği fikir ve düşüncelerinin ortaya çıkıp güçlenmeye başlamasını 

etkileyen en önemli olay Winston Churchill’in 1946’da Zürih’te verdiği bir nutuk 

olmuştur. Savaş sonrası halkın duygularını yakalayan bu konuşmasında bir “Avrupa 

Birleşik Devletleri”nden bahsetmiş ve bir ilk adım olarak “Avrupa Konseyi”ni 

önermiştir.1 Ortaya atılmış olan bu teklif üzerinde üç yılı aşkın süre içerisinde yoğun 

tartışmalar yaşanmış olup, nihayet 5 Mayıs 1949 tarihinde on ülke – Belçika, 

Danimarka, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İsveç ve İngiltere- merkezi 

Strasbourg olmak üzere Avrupa Konseyi’ni kuran anlaşmayı imzalamışlardır.  

                                                 
1 Dış Politika Enstitüsü, “Avrupa Konseyi Olarak Biz Kimiz (Avrupa Gündemi)”, (Çevrimiçi), 
http://www.avrupakonseyi.org.tr 
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Günümüz itibariyle (21.03.2006) kırk altı devleti bünyesinde barındırmakta olan 

Konsey, Atlantik kıyılarından Rusya’nın uzak doğusuna kadar uzanan bir alanda, 

yaklaşık sekiz yüz milyon insanın kaygı, ümit ve emellerinin seslendirildiği bir ideal 

forum olmuştur. Avrupa Konseyi’nin başta gelen hedefi; üye devletler arasında tüm 

gerçek demokrasilerin temelini oluşturan ve tüm Avrupalıların yaşamlarını türlü 

şekillerde etkileyen prensipler olarak bireysel özgürlüklerin, siyasal serbestliğin ve 

hukuk düzeninin korunmasında daha büyük birlik sağlamaktır. Bütün üye devletler 

özgürlük, insan onuru ve bireylerin refahının hükümet faaliyetleri için kesin ilkeler 

olarak benimsemekle yükümlüdür. Bugün Avrupa Konseyi bu bölgede yaşayan 

insanların insan haklarına, demokrasi ve hukuk düzenine olan ortak yükümlülüklerini 

yapılaştırmaktadır. 1949 yılından beri Konsey’in başlıca hedefi, Avrupa ulus ve 

vatandaşlarının geleceğini, temel değerlerimiz olan demokrasiye, insan haklarına ve 

yasa düzenine saygıyı sağlamak yolu ile güvence altına almak olmuştur.2  

1989’da Berlin Duvarının yıkılması ve demokratik değerlerin bütün Avrupa’ya 

yayılması ile, teşkilat yeni bir siyasi boyut kazanmıştır. 5 Mayıs 1999’da teşkilatın 

ellinci yıldönümü münasebetiyle tarihinde ilk defa olarak hemen-hemen tüm Avrupa, 

bir çatı altında Avrupa Konseyi’nde özgürce birleşmiştir.3 

Avrupa Konseyi’nin geniş kapsamlı girişimleri çoğu kez ulusal yasal 

uygulamaları bir biri ile ve Konsey’in standartları ile uyumlu kılmak için hazırlanan 

Sözleşmeler şeklini alır. Bu anlaşmalar Bakanlar Komitesi’nin üye devletlere yönelik 

olan ve ortak sorunlara çözüm bulmakla kesin katkı sağlayan kararları ve tavsiyeleri 

ile desteklenir. Bu doğrultuda Konsey’in başarısı olarak gösterilebilecek önemli 

Sözleşmelerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:  

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi; hemen-hemen tüm Avrupa coğrafyasında 

yaşayan Avrupa vatandaşlarının hak ve özgürlüğünü koruyacak bir sistem kurmuştur. 

Sözleşmedeki haklarının ihlal edilmiş olduğuna inanan her şahıs, ulusal 

mahkemelerde yasal çare imkanlarının tükenmiş olması şartı ile, Strasbourg’daki 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine şikayette bulunabilir.  

                                                 
2 800 Milyon Avrupalı, Avrupa Konseyi yayınları, 2005, s. 2. (Çevrimiçi) 
www.avrupakonseyi.org.tr/800milyon/pdf.   
3 Dış Politika Enstitüsü, “Avrupa Konseyi Olarak Biz Kimiz (Avrupa Gündemi)”, (Çevrimiçi), 
http://www.avrupakonseyi.org.tr  
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İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi; özgürlüklerden mahrum olan şahısları 

güvence altına almaktadır. 

Avrupa Sosyal Şartı; temel sosyal ve ekonomik hakları güvence altına 

almaktadır.  

İnsan Hakları ve Biyo-Tıp Konusunda Avrupa Sözleşmesi; insan kopyalamasını 

yasaklamakta ve bireyin tıbbi tedavi konusundaki haklarını tanımlamaktadır.    

Verilere İlişkin Sözleşme; kişisel bilgilerin dürüst ve yasal bir biçimde 

toplanması ve kullanımı için bazı ilkeleri tanımlamaktadır.    

Avrupa Kültür Sözleşmesi; eğitim, kültür, müşterek miras, spor ve gençlik 

konularında hükümetler arası işbirliği için bir temel oluşturmaktadır. 

Strasbourg ve Budapeşte’deki Avrupa Gençlik Merkezleri; gençlik kuruluşları 

için yetiştirme ve buluşma yerleridir. Avrupa Gençlik Vakfı (AGV) tarafından 

finanse edilen çeşitli projelere Avrupa’nın her yerinden iki yüz bin kadar gençlik 

lideri katılmıştır. 

Özel Yardım ve İşbirliği Programları; yeni üyeler ve Konsey’e üyelik için 

başvuran devletlere demokratik ve yasal reformlarını yerleştirmek, güçlendirmek ve 

hızlandırmak için teknik yardım sağlamaktadır.  

Yaklaşık dört yüz hükümet dışı kuruluş tüm alanlarda Konsey çalışmalarına 

katılmaktadır.  

Dolaysıyla, yukarıda yazılanları şu şekilde özetleyebiliriz: Avrupa Konseyi’nin 

başlıca amaçları, çoğulcu demokrasi, insan hakları ve yasa düzenini savunmak ve 

güçlendirmek, Avrupa Toplumunun karşısındaki sosyal sorunlara, ırkçılığa, 

hoşgörüsüzlüğe, azınlıklara farklı muameleye, uyuşturucu bağımlılığına, biyo-etnik 

sorunlara, sosyal dışlanmaya ve organize suçlara çözüm bulmak, bir Avrupa kimliği 

bilincini teşvik etmek ve farklı kültürlerden gelen insanlar arasında karşılıklı anlayışı 

geliştirmek. 

Avrupa Konseyi başlıca dört ana organdan oluşmaktadır. Bakanlar Komitesi, 

Parlamenter Asamblesi, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (AYBYK) 

ve Sekreterlik. Bu ana organların yanında çok sayıda tamamlayıcı organlar ve alt 

komiteler faaliyet göstermektedir. Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi’nin karar 

organıdır. Bütün üye devletlerin Dışişleri Bakanlarından (veya daimi delegelerinden) 

oluşur. Parlamenter Asamblesi, örgütün tartışma organıdır ve üyeleri ulusal 
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parlamentolar tarafından atanır. Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, 

yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eden bir danışma organıdır. Sekretarya, 

Parlamenter Asamble’si tarafından beş yıllık süre için seçilir, örgütün faaliyetini 

yönetir ve koordinasyonunu sağlar.  

Avrupa Konseyi kendisinin sembollerini de belirlemiştir. Avrupa Bayrağı, 

1955’te Avrupa Konseyi tarafından seçilmiştir. Mavi zemin üzerine on iki altın rengi 

yıldızdan oluşur. On iki rakamı mükemmelliği ifade ettiğinden yıldız sayısı 

değişmez. Aynı bayrak, 1986’da Avrupa Topluluğu (Avrupa Birliği) tarafından da 

benimsenmiştir. Beethoven’in dokuzuncu Senfonisinden Neşeye Kaside prelüdünden 

Herbert von Karajan’ın yaptığı müzik düzenlemesi, Konsey tarafından 1972 yılında 

Avrupa marşı olarak kabul edilmiştir. Her ne kadar bu sembolleri paylaşıyorlarsa da, 

Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi birbirinden tamamen ayrı iki kuruluştur.4 

Avrupa Konseyi’nin resmi dili İngilizce ve Fransızcadır, ancak Parlamenter 

Asamblesi çalışma dilleri olarak Almanca, İtalyanca ve Rusçayı da çalışma dili 

olarak kullanmaktadır. Müzakereler sırasında belirli şartlar altında başka dillere de 

çeviri yapılabilmektedir.  

Konseyin fonları, üye devletler tarafından finanse edilmektedir. Örgütün 

bütçesine katkıları nüfuslarına ve zenginliklerine göre hesaplanmaktadır. 2002 yılı 

için Avrupa Konseyi’nin normal bütçesi yüz altmış dokuz milyon Euro’yu 

bulmaktadır.   

 

 

1.1.1. Bakanlar Komitesi 
 

Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyi’nin karar organıdır. Üye devletlerin 

Dışişleri Bakanları ya da daimi temsilcilerinden oluşur. Avrupa toplumunun 

karşılaştığı sorunlar karşısındaki ulusal yaklaşımların eşit koşullar altında tartışıldığı 

bir hükümetler organı olmanın yanında, bu sorunlara tüm Avrupa’yı kapsayan 

cevapların formüle edildiği kolektif bir forumdur. Komite, Parlamenter Asamblesi ile 

birlikte Konsey’in temel değerlerinin muhafızı olarak üye devletlerin 
                                                 
4 Dış Politika Enstitüsü, “Avrupa Konseyi Olarak Biz Kimiz (Avrupa Gündemi)”, (Çevrimiçi) 
http://www.avrupakonseyi.org.tr 
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yükümlülüklerine uyumunu izler. Kararları, üye devletlere tavsiyeler ve onaylayan 

devletler için bağlayıcı nitelik taşıyan sözleşmeler veya anlaşmalar şeklinde olur.5 

 

 

1.1.1.1. Yapısı ve Organizasyonu 

 

Daha önce de belirtildiği gibi, Komite’de her ülkenin Dışişleri Bakanları yer alır. 

Mayıs 1951 yılı tarihinden itibaren Bakanlar Komitesi, üye ülkelere Konsey’le 

sürekli temas halinde olacak daimi temsilci atama yetkisi tanımıştır. Tüm Daimi 

Temsilciler Strasbourg’da otururlar. Bunlar genellikle Büyükelçi statüsünde olan 

diplomatlardan oluşmaktadır. 1952 yılında Bakanlar Komitesi her Bakana yardımcı 

atama yetkisi tanımıştır. Yardımcıların Bakanlar gibi karar verme yetkisine sahip 

olduklarının özellikle belirtilmesi gerekmektedir. Yardımcı aslında üye devletlerin 

Konsey’deki Daimi Temsilcisi statüsüne sahiptir. En son olarak yapılan uygulama, 

Daimi Temsilcilere de Yardımcı atayabilme yetkisinin tanınması olmuştur. Fakat 

burada özellikle vurgulanması gereken husus, bu Yardımcıların Bakan Yardımcıları 

ile karıştırılmaması gerektiğidir. 6 

Komite, Bakanlar düzeyinde Mayıs veya Kasım ayları olmak üzere yılda bir kez 

toplanır. Oturum olarak tanımlanan bu toplantılar Strasbourg’da yapılmakta ve 

çalışma süresi bir tam gün veya iki yarım çalışma günü olarak ayarlanmaktadır. 

Oturumların büyük bir bölümü siyasal konulara ayrılır, buna rağmen Bakanlar, ulusal 

savunma dışında, karşılıklı çıkara dayalı tüm konuları tartışmaya açabilmektedirler. 

Her ne kadar oturumun kayıtları gizli tutulsa da, her oturumun sonunda görüşmelerin 

konusunu içeren nihai bir senet yayınlanmaktadır. Bundan başka, Bakanlar da 

bağımsız olarak bir veya bir kaç deklarasyon yayınlayabilirler. Oturumlar, Bakanlar 

Komitesi’nin prosedür kurallarına uygun olarak yapılır (Bakanlar Komitesi 

tüzüğü,1964, 4. Madde).7 

Bakan Yardımcıları, haftada bir kez bir araya gelirler. ‘Bakan Yardımcıları 

Toplantıları’ olarak bilinen bu görüşmeler, Bakanlar Komitesi’nin toplantı odasında 
                                                 
5 Aslan Gündüz, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Teşkilatlarla ile İlgili Temel Metinler, 
2.bs., İstanbul, Beta Yayınları, 1999, s. 47.  
6 “What is the Comitte of Ministers (CM)?”, (Çevrimiçi) http://www.coe.int/T/CM/aboutCM_en.asp,  
7 A.y., 
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yapılmaktadır. Yardımcılar, aynı zamanda haftada bir kaç kere de toplanabilirler. 

Bakanlar Komitesi’nin üçlü bir görev ve role sahip olduğu söylenebilir; Avrupa 

toplumlarının yüzleştikleri problemlere, her toplumun kendi ulusal yaklaşımından 

eşit mesafede çözümler sunabilmek, toplumsal sorunlara aranan yanıtların alındığı 

kolektif forum özelliğine kavuşmak, Avrupa Konseyi’ni var eden ana değerlerin 

koruyucusu görevini sürdürmek. Görüldüğü gibi, Bakanlar Konseyi, her hangi bir 

devletin ulusal yaklaşımını gözetmeyerek, bu toplumların sorunlarına çözüm 

bulabilmek için görüş alış verişlerinin ve fikir değerlendirmelerinin yapıldığı nihai 

bir organdır. Böylece Komite, Konsey’in ana değerlerine sürekli önem ve öncelik 

verme görevini de sürdürmektedir. 

Ayrıca Komite siyasal diyalog adı altında Parlamenter Asamblesi ile karşılıklı 

fikir alış verişi içerisindedir. Bu iki organ arasındaki ilişkiler çeşitli biçimler 

alabilmektedir. Bunlar, Bakanlar Komitesi’nin hukuksal raporlarını hazırlamak, 

Asamble’den görüş isteme, Asamble’nin tavsiyelerini takip etme, yazılı ve sözlü 

soruların cevaplandırılması, katılım komitelerinin oluşturulması şeklindedir.8    

Komitenin bir diğer görevi de Konsey’e yeni devletlerin üyeliğe alınma sürecini 

yönetmektir. Bakanlar Komitesi’nin, Avrupa Kıtası coğrafyasında yer alan ülkeleri 

Konsey üyeliğine davet etme yetkisi vardır (Bakanlar Komitesi Tüzüğün 4, 5, 6 

Maddeleri). Aynı zamanda üye ülkelerin, üyelikleri askıya alınabilir veya iptal 

edilebilir. Üyeliğe alınma süreci, Bakanlar Komitesi’nin, Parlamenter Asamblesi’nin 

görüşlerini göz önünde bulundurarak üyelik için resmi başvuruyu kabul etmesiyle 

başlar. Asamble’nin benimsemiş olduğu görüş, Asamble yayın bülteninde yayınlanır. 

Komite her hangi bir ülkenin kabul edilmesine onay verirse, o zaman bahsi geçen 

ülkeyi üyeliğe davet için resmi bir karar alır. Davetiye kararında, üye olacak ülkenin 

Asamble’de edineceği sandalye sayısı ve bütçeye yapacağı katkı ile ilgili ayrıntılı 

bilgiler yer alır (Bakanlar Komitesi tüzüğü 6. Madde). Son zamanlarda, davetiyelerde 

demokratik reformların ve yükümlülüklerin yerine yetirilmesine ilişkin şartlar yer 

almaya başlamıştır. Bir kere davet edildikten sonra, o ülke artık Genel Sekreterlik 

tarafından (özellikle Dışişleri Bakanı düzeyinde) gözetim altında tutulmaya başlar.9 

                                                 
8 “What is the Comitte of Ministers (CM)?”, (Çevrimiçi) http://www.coe.int/T/CM/aboutCM_en.asp, 
9 “How does the Comitte of Ministers Operate”, (Çevrimiçi)http://www.coe.int/t/CM/aboutCM_en.asp 
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Bir diğer husus üye ülkenin üstlenim ve yükümlülüklerine ilişkin 

monitoringlerin yapılmasıdır. Bu monitoringler, üye ülkelerin yükümlülüklerini 

yerine yetirmeleri açısından Komite’ye hedeflerini belirleme olanakları 

sağlamaktadır. Bakanlar Komitesi tüzüğünün 15.a maddesi uyarınca Komite, Avrupa 

Konseyi’nin yakın hedefleri için gereken eylemleri göz önünde bulundurur ve bu 

hususta gereken anlaşma ve toplantıları sonuçlandırır. Şu ana kadar yüz doksanın 

üzerinde taslak üye devletlerin onayına sunulmuştur. Bunlar içerisinde en önemli 

olarak tanınanı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesidir (Convention). Her hangi bir 

anlaşma taslağı Komite tarafından kabul edilirse, hükmen tamamlanmış 

sayılmaktadır. Bakanlar komitesi statüsünün yirminci maddesi uyarınca, anlaşma 

metinin kabulü şu hususları gerektirmektedir; oylamada iştirak eden üye devlet 

temsilcilerinin üçte iki çoğunluğu, oy vermeye yetkili kılınan temsilcilerin basit 

çoğunluğu. 

Aynı niteliksel çoğunluklar, yorum niteliğinde olan raporların yayınlanması için 

de gereklidir. Komite aynı zamanda anlaşmaların imzaya açılması gününü de 

belirler. Anlaşmalar onları imzayla parafe eden devletleri bağlar. Üye ülkeler için 

gereken tavsiyelerin kabul edilmesi 15.b maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye 

göre Komite’nin “ortak politika” olarak kabul ettiği konular üzerinde Bakanlar 

Komitesi üye ülkelere ilişkin tavsiye kararlar alabilmektedir. Tüzüğün yirminci 

maddesine göre tavsiye kararların kabul edilmesi için şu koşulların sağlanması 

gerekmektedir; temsil olunan tüm üyelerin olumlu oyları ve geçerli oyların 

çoğunluğu10 

Bakanlar Komitesi’nin bütçenin kabul edilmesine ilişkin görevleri de vardır. 

Tüzüğün 38. maddesi uyarınca, Genel Sekreterlikten her yılın bütçe taslağının 

hazırlanması ve onaylanmak için Bakanlar Komitesi’ne sunulması istenir. Taslak her 

yılın Kasım ayında Bakan Yardımcılarına sunulur. Bütçe, Konsey’in Eylemler 

Programıyla birlikte kabul edilir. Mali Düzenlemeler yasasının 29. maddesine 

istinaden (Mayıs 1997 tarihi itibariyle tekrar düzenlenmiştir), Bakan Yardımcılarına 

üye ülkelerin hükümetlerinin önerileri üzerine Bakanlar Komitesi tarafından atanan 

                                                 
10 Gözübüyük Şeref, Gölcüklü Feyyaz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Ankara, 
Turhan Kitabevi, 2005, s. 16. 
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on bir bağımsız uzman kişiden oluşan Bütçe Komitesi yardım eder. Bütçeye ilişkin 

özet bilgiler elektronik ortamda yayınlanır.  

Komite’nin bir diğer görevi de Eylemler Planının monitoringi ve kabul 

edilmesine ilişkindir. 1966 yılından beri Avrupa Konseyi, yıllık aktivitelerini 

Hükümetlerarası Eylemler Programı adıyla yayınlanan çalışma programına uygun bir 

şekilde organize eder, planlar ve bütçeleştirir. Yardımcılar programın uygulanma 

durumunu inceleyerek, taslağı her yıl sonuna doğru kabul ederler. Tüzüğün 17. 

maddesi Bakanlar Komitesi’ne “tavsiye ve teknik nitelikli komite” kurmak yetkisi 

vermiştir. Bu yetki, eylemler programının tamamlanmasında Bakanlar Komite’sine 

yardımcı olan, çok sayıda ad-hoc uzmanlık komitelerinin ve otuza yakın yönetim 

kurulunun yaranmasına olanak sağlamıştır.11  

On bir nolu protokolün ilave edilmesiyle yeniden düzenlenen Sözleşmenin 

(AİHS) 46. maddesine göre, Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 

kararlarını denetleme yetkisine sahiptir. Bu denetim süreci her yıl altı kez düzenli 

olarak yapılan görüşmelerle gerçekleştirilir. Bu görüşmelerin dokümantasyonu 

(belgeleri) umuma açık bir şekilde hazırlanır ve her problem çözüm kararına 

bağlanır. Bakanlar Komitesi’nin bu doğrultuda temel fonksiyonlarından birisi de üye 

ülkelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymalarını sağlamaktır. Bu 

süreç, Komite’nin konuya ilişkin nihai karar almasıyla tamamlanmış olur. Bazı özel 

durumlara uygun ara çözümler de geliştirilebilir. Her iki karar biçimi de kamuya 

açıktır. Dolayısıyla, Bakanlar Komitesi’nin çalışma alanlarını düzenleyen temel 

metinleri şu şekilde sıralayabiliriz; Temel Kurallar, İdari Prosedürler, Basın ve 

Dağıtıma İlişkin Kurallar.    

 Bakanlar yıllık olağan toplantılarında, Avrupa’da işbirliğinin geliştirilmesi ve 

politik kaygıların nedenlerini incelerler. Bakan Yardımcıları, Bakanlar adına faaliyet 

gösterirler ve genellikle ağırlıklı olarak Bakanların günlük işlerini takip ederler. 

Yardımcılar, insan hakları konulu toplantılarla birlikte bu hususta verilen vaatlerin 

monitoringini de yaparlar. Eylül 1999 yılından itibaren, Bakan Yardımcıları, düzenli 

olarak her Çarşamba günü toplanırlar.  Komite başkanı, altı aylık periyotlarla üye 

                                                 
11 Taşkent Savaş, İnsan Haklarının Uluslararası Dayanakları, Basisen yay, 1993, s. 293. 
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(her geniş oturumda ayrı-ayrı seçilmek üzere) ülkelerin isimlerinin İngiliz alfabesi 

sıralamasına uygun olarak seçilir.12  

Ayrıca, Kasım 1994 yılında Konsey’in beş yüz on dokuzuncu olağan 

toplantısında, Bakan Yardımcıları kendi oy verme prosedürlerini daha esnek hale 

getirmeye ve tavsiye kararların alınmasında uyumlu oy verme uygulamasının yerine 

“Centilmenlik Anlaşması”nı yürürlüğe konulmasına karar verdiler. Ayrıca, tavsiye 

nitelikli kararların üye ülkeler üzerinde bağlayıcı hüküm doğurmadığının da 

belirtilmesi gerekmektedir. 1993 yılından itibaren Komite Avrupa  Sosyal Şartının 

(Sosyal Şartın 29-cu maddesi) tamamlanmasındaki rolünü esas alarak çok sayıda 

tavsiye kararlar kabul etmiştir. 1979 yılından önce kabul edilmiş tavsiyeler 

“Çözümler” serisi olarak yayınlanmıştır. Yasa Bakanlar Konseyi’ne, üye ülkelere 

yaptığı tavsiyeler çerçevesinde, yaptıkları icraatlarla ilgili kendisine bilgi sağlama 

istemek için yetki vermiştir (15.b). 1987 yılında, dört yüz beşinci toplantısında 

Bakan Yardımcıları hükümetlerarası komiteler için hazırlanmış bir mesaj kabul 

etmiştir. Mesajın içeriği; bu komitelerin, tavsiye ve kararların kabul edilmesi 

sürecinin tamamlanmasının monitoringini hızlandırmak ve bu tamamlama sürecinin 

aciliyetini vurgulamaktır.13 

Bakanlar Komitesi’nin Bakan Yardımcıları Bürosu adı altında faaliyet 

gösteren bir organı daha bulunmaktadır. Büro, Bakanlar Komitesi’nin çalışmalarına 

yardım etmek amacıyla 1975 yılında kurulmuştur. Mayıs 2001 yılı itibariyle üye 

sayısı altıya yükseltilmiştir. Büro başkanı, iki eski başkan ve üç gelecek başkan 

adayından oluşmaktadır. Büro ortalama olarak ayda iki kez toplanır. Bakanlar 

Komitesi’nin toplantılarına hazırlık amacıyla protokol ve idari konularda çalışmalar 

yaparlar. Aynı zamanda başkanlığın çalışmalarında ve programlarının 

tamamlanmasında ardıcıllığın sağlanması için tartışma formu niteliği de taşımaktadır. 

Bakanlar Komitesi Sekretaryası ile Bakan Yardımcıları eş başkanları arasındaki 

işbirliği programını hazırlamak ve çalışmalarının devamını sağlamak ta özel 

görevleri arasındadır. 

                                                 
12 “How does the Comitte of Ministers Operate”, 
(Çevrimiçi)http://www.coe.int/t/CM/aboutCM_en.asp 
13 800 Milyon Avrupalı, Avrupa Konseyi Yayınları, s. 12. (Çevrimiçi) 
http://www.avrupakonseyi.org.tr/800milyon/pdf. 
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Raportörler (Roppertours), raportör grupları ve çalışma takımları ile ilgili 

görevlerine gelince şunların altı çizilebilir: Raportörler grubu sistemi, ilk defa 1985 

yılında Bakan Yardımcıları (Yardımcılar) tarafından takdim edilmiştir. Gruplar,  

Yardımcıların görüşmelerin hazırlanması sürecine katkıda bulunurlar. Gruplar, 

Yardımcılardan (çoğu kes vekilleri tarafından temsil olunurlar) oluşmakta ve 

kendilerine Sekreterlik üyeleri yardımcı olmaktadır. 1999 yılından itibaren Raportör 

Grupları, yeni görevler de icra edebilmek için, örgütlenmelerini yeniden 

düzenlediler. Aynı zamanda, yeni eylem ve etkinlikler için ilave raportör statüleri 

belirlendi. Çalışma grupları (raportörlerden oluşmaktadır), ad hoc nitelikte olup, 

sınırlı zaman periyodunda özel olarak belirlenmiş konuları araştırırlar.14  

Sekretarya, Bakanlar Komitesi’nin Sekretaryası ve Genel Sekretaryanın yirmi 

sekiz üyesinden oluşmaktadır. İlgili kuruma Bakanlar Komitesi sekreteri başkanlık 

yapmaktadır. Başkanın statüsü Genel Direktör olarak nitelendirilmektedir. Sekretarya 

Bakan ve Bakan Yardımcılarının toplantılarına yardımcı olmaktadır.  

Avrupa Konseyi’ne katılmış olan ülkeler, yasa düzeni prensiplerini ve 

sınırları içerisinde yaşayan kişilerin insan haklarına ve temel hak ve özgürlüklere 

sahip olma ayrıcalığını kabul etmeyi taahhüt ederler. Aynı zamanda, daha büyük 

birlik kurulması için samimi işbirliği yapmayı ve ekonomik ve sosyal şartları 

kolaylaştırmayı da taahhüt ederler. Konsey’e üye olan her bir devlet, 

yükümlülüklerini yerine yetirmekten sorumludur. Bakanlar Komitesi bu 

yükümlülüklerin yerine yetirilmesi için özen gösterir. Üye devletin Konsey statüsüne 

uymaması durumunda, Bakanlar Komitesi bu devletin temsil hakkını askıya alabilir, 

çekilmesini isteyebilir veya Konsey üyeliğini durdurabilir.   

Bakanlar Komitesi üye devletler arasındaki sözleşme ve anlaşmaların da 

uygulanmasını sağlar. İnsan hakları ile ilgili metinler için bu çok önemlidir. Bunlar 

arasında en önemlileri olarak kabul edilen; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa 

Sosyal Şartı, Avrupa İşkenceyi Önleme Sözleşmesi ve Ulusal Azınlıkların 

Korunması Çerçeve Sözleşmesi için izleme mekanizmaları oluşturmuşlardır. 

Bakanlar Komitesi’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilgili sorumluluğa sahip 

olması, Komite’nin Avrupa’da insan haklarının korunmasında önemli role sahip 

                                                 
14 800 Milyon Avrupalı, Avrupa Konseyi Yayınları, s. 12. (Çevrimiçi) 
http://www.avrupakonseyi.org.tr/800milyon/pdf. 
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olduğunu göstermektedir. Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra Konsey’in 

genişleme felsefesine uygun olarak Bakanlar Komitesi, sorumluluklarını tarafız ve 

yapıcı bir ruh içerisinde yerine getirmiş ve olumlu gelişmeye yol açacak siyasi ve 

maddi şartların oluşması için yoğun çaba harcamıştır. Bu amaçla Bakanlar Komitesi 

bütün üye devletlerin yükümlülüklerine uymalarını sağlayacak bir gözetim ve izleme 

sistemi kurmuştur. Avrupa Konseyi’nin genişlemesi Bakanlar Komitesi’nin 

organizasyonunda ve oynadığı rollerde önemli değişikliklere yol açmış ve 

çalışmalarının siyasi boyutlarının daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmasına neden 

olmuştur.15  

Avrupa Konseyi, Avrupa’nın ulusal ve yerel düzeydeki temsilcileri ile 

diyalogu güçlendirmiş ve siyasi tartışmaları Avrupalı olmayan devletlere de 

(gözlemci statüsüne sahip devletler) yaymıştır. Diğer Avrupa kuruluşları, özellikle 

Avrupa Birliği ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile işbirliğini 

güçlendirmiştir. Bu istikamet değişikliğini gerçekleştirmede, Bakanlar Kurulu 

zaman-zaman ihtiyaç duyduğu desteği en yüksek devlet temsilcileri düzeyde 

bulmuştur. Devlet ve hükümet başkanları düzeyinde olmak üzere biri Viyana’da (8-9 

Ekim 1993), diğeri Strasbourg’da (10-11 Ekim 1997) iki zirve toplantısı yapılmıştır. 

Mayıs 1999’da “Bölünme Hatları Olmayan Bir Avrupa için – Budapeşte Bildirisi”ni 

yayınlayan bakanlar, Teşkilatın yirminci yüzyıl gündemini ortaya koymuşlardır. 16  

 

 

1.1.2. Parlamenter Asamblesi 
 

Parlamenter Asamblesi, Avrupa Konseyi’nin iki ana organından biridir ve 

üye devletlerdeki siyasi eğilimleri temsil eder. Asamble, kendini Avrupa’daki tüm 

demokratik devletlere Avrupa çapındaki işbirliğini yaymakla yükümlü 

görmektedir.17  

İlk toplantısını 10 Ağustos 1949 yılında yapan Avrupa Konseyi Parlamenter 

Asamblesi, kıtamızın tarihinde kurulan ilk Avrupa meclisidir. Aynı zamanda, kırkın 
                                                 
15 Sencer Muzaffer, Belgelerle İnsan Hakları, İstanbul, Beta yayınları, 1988, s. 167.   
16 Dış Politika Enstitüsü, “Avrupa Konseyi Olarak Biz Kimiz, (Avrupa Gündemi)”, (Çevrimiçi), 
www.avrupakonseyi.org.tr  
17 A.y., 
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üzerinde Ulusal Parlamentodan gelen delegasyonlarla da en geniş Avrupa meclisi 

özelliğine sahiptir. Meclis kendi gündemini seçme serbestisine sahiptir; günümüz 

toplumlarının ve uluslararası siyasetin potansiyel sorunlarıyla ilgilenir. Parlamenter 

Asamblesi’ndeki görüşmeler Bakanlar Komitesi ve Avrupa Konseyi’nin 

hükümetlerarası sektörleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. 1990’ların 

başlarından itibaren Orta ve Doğu Avrupa’da meydana gelen tarihi olaylar Avrupa 

Konseyi’ni, bu ülkelerin Avrupa demokrasileri arasına katılmalarına yardım etmek 

ve onları bütün Avrupa ülkeleri ile gerçek Parlamenter işbirliği yapmaları için 

cesaretlendirmek gibi zor bir görevle karşı karşıya bırakmıştır. Bu çalışmaları ile 

Asamble, bölünme hatları olmayan bir Avrupa inşasına katkıda bulunmaktadır. 18   

1989 yılında Parlamenter Asamblesi tarafından yaratılan Özel Misafirlik 

Statüsü, Orta ve Doğu Avrupa’da yeni ortaya çıkan, Konsey üyesi olmayan çoğulcu 

demokrasilerin Meclisin genel ve komite toplantılarına katılmalarına olanak 

sağlamıştır. Bu yolla sağlanan temaslar ve görüş alışverişleri bu ülkelerin 

demokratikleşme süreçlerini teşvik etmiş ve Avrupa Konseyi’ne katılmalarını 

kolaylaştırmıştır.  

 

 

1.1.2.1. Yapısı ve Organizasyonu 
 

Parlamenter Asamblesi’nin üç yüz altı asıl ve üç yüz altı yedek üyesi Ulusal 

Parlamentolar tarafından kendi üyeleri arasından seçilir veya atanır. Her ülkenin 

yüzölçümünün büyüklüyü ve nüfusuna göre iki ile on sekiz temsilcisi vardır.  

Asamble’deki ulusal delegasyonlar kendi Parlamentolarındaki siyasal partileri veya 

grupları temsil edecek şekilde oluşturulurlar. Üye devletler ve bulundurdukları 

temsilci sayısı sırasıyla şöyledir: Arnavutluk (2), Andora (2), Ermenistan (4), 

Avusturya (6), Azerbaycan (6), Belçika (7), Bosna Hersek (5), Bulgaristan (6), 

Hırvatistan (5), Güney Kıbrıs Rum Kesimi (3), Çek Cumhuriyeti (7), Danimarka (5), 

Estonya (3), Finlandiya (5), Fransa (18), Gürcistan (5), Almanya (18), Yunanistan 

(7), Macaristan (7), İzlanda (3), İrlanda (4), İtalya (18), Letonya (3), Lichtenstein (2), 
                                                 
18 Aslan Gündüz, a.g.e., s. 325. 
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Litvanya (4), Lüksemburg (3), Malta (3), Moldova (5), Hollanda (7), Norveç (5), 

Polonya (12), Portekiz (7), Romanya (10), Rusya Federasyonu (18), San Marino (2), 

Slovak Cumhuriyeti (5), Slovenya (3), İspanya (12), İsveç (6), İsviçre (6), Eski 

Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (3), Türkiye (12), Ukrayna (12), İngiltere 

(18).19 

Asamble’de beş siyasi grup bulunmaktadır: Sosyalist Grup (SG), Avrupa 

Halkları Partisi (AHP/HD), Avrupa Demokrasi Grubu (ADG), Liberal Demokratlar 

ve Reformcular Grubu (LDRG) ve Birleşik Avrupa Solu Grubu (BAS). Asamble’nin 

bazı üyeleri her hangi bir siyasi gruba katılmamayı tercih etmektedirler.20 

Asamble, üç ayda bir, birer hafta süreyle, Strasbourg’da Avrupa Sarayında 

genel kurul olarak toplanır. Oturumlar açıktır. Ayrıca, üye devletlerin her hangi 

birisinde olağan ilk bahar toplantısı yapılır. Meclis başkanı,  meclis üyeleri 

içerisinden bir yıllık süre için seçilir. Aynı kişinin üç dönem üst-üste seçilebilme 

şansı vardır. Başkan (PA Tüzüğü Madde 18), Başkan Vekili ve beş siyasal grup 

başkanları Asamble Bürosunu oluşturur. Asamble ayrıca, Avrupa Konseyi Genel 

Sekreterini, Genel Sekreter Yardımcısını, Asamble Genel Sekreterini, Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesinin Yargıçlarını ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserini de 

seçer.21 

Üye devletlerin siyasal güçlerinin temsilcisi konumunda olan Asamble’nin 

yasal ve hukuksal amacı, on ülkeyle yola koyulmuş ve şu an itibariyle kırk altı 

devleti bünyesinde barındıran Konsey’e üye olan devletler arasında karşılıklı 

görüşmeler, müzakereler ve etkinlikler yoluyla sıkı bir işbirliği meydana getirmektir. 

Üyelik şartları; çoğulcu demokratik rejime sahip olmak, insan haklarına saygı 

göstermek ve yasa düzeninin ve kanunların işlevselliği olarak sıralanabilir. Bu 

kriterlere tam olarak sahip olmuş ve ilgili kriterleri tam olarak uygulayan ülkeler 

üyeliğe kabul edilir. Üyeliğe kabul edildikten sonra, üyelik süreçleri sekteye uğramış 

ülke örnekleri de yok değildir. Yunanistan 1970 yılında dört yıl boyunca üyelikten 

men edilmişlerdir. Üstlenmiş oldukları taahhütleri tam olarak yerine yetire 

                                                 
19 800 Milyon Avrupalı, Avrupa Konseyi yay, 2005, s. 17, (Çevrimiçi) 
http://www.avrupakonseyi.org.tr/800milyon/pdf. 
20 A.y., 
21 “An Assembly: Statutory Provisions and Membership”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/Main.asp?Link=/AboutUs/APCE_framework.htm  
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bilmedikleri için, Portekiz 1976, İspanya 1977 yılına kadar üyeliğe kabul 

edilmemişlerdir.22 

 Konsey’e başvuru süreci her zaman Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine 

yapılan müracaatla başlar. Genel Sekreter bu başvuruyu incelenmesi için Bakanlar 

Komitesi’ne iletir. Parlamenter Asamblesi aynı zamanda aday devletin tavsiye 

edilmiş şartları tam olarak yerine yetirdiğinin belirlendiği ve uygulamalarının dikkate 

alınarak değerlendirildiği nihai yorum merciidir. 1990’lı yıllardan itibaren, bu 

incelemeler; çeşitli parlamenter komite üyeleri tarafından oluşturulan gruplar 

tarafından bölgeye yapılan ziyaretlerle ve aynı zamanda kanıt bulma amacıyla 

oluşturulan uzman hukukçuların çalışmalarıyla gerçekleştirilmektedir. Yeni adaylığa 

hazırlanan devletler yasal gereksinimleri bütünüyle tamamlamasa bile, Temel 

Özgürlükler ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin kabulü yönünde bir istekte 

bulunabilir. Parlamenter Asamblesi, Bakanlar Komitesi tarafından tam üyelik için 

başvuruda bulunan ülkeye gönderilmek için hazırlanan davetiyeyi yorumlayarak, 

ilgili devletin üyeliğe kabul edilip edilmemesi hususunda fikir bildirmektedir.  

 Parlamenter Asamblesi’nin üyeliğe hazırlanan her hangi bir devlete teklif 

ettiği bir diğer husus Özel Misafir Statüsü olarak tanımlanmaktadır. Bu statü Merkezi 

ve Doğu Avrupa’dan olan ülkelerin kabul edilme sürecini kolaylaştırmak için, 

Asamble tarafından 1989 kabul edilmiştir. Bu teklif Avrupalı olmayan, fakat Yeni 

Avrupa için Paris Şartı ve Helsinki Nihai Senedini imzalamış ülkelerin ulusal yasama 

organlarının onayına sunulmuştur. Bu statünün verilmesine ilişkin karar, Avrupa 

Parlamenter Asamblesi Büro’sunda alınmaktadır. Misafir statülü devletlerin 

delegeleri için ayrılmış sandalye sayısı, tam üye olacakları zaman elde edecekleri 

sandalye sayısıyla aynıdır. Özel statülü misafir devletlerin oy kullanmaları ve 

seçimlere katılmaları istisna tutularak/dışında, Asamble ve komitelerde bir takım 

haklara sahip oldukları söylenebilir. Bu hakların kullanılamayacağı komiteler ise, 

Katılım Komitesi, Monitoring Komitesi ve Muafiyet Prosedürleri Kuralları Komitesi 

olmaktadır.23 

                                                 
22 “An Assembly: Statutory Provisions and Membership”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/Main.asp?Link=/AboutUs/APCE_framework.htm 
23 A.y.,  
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 Parlamenter Asamblesi’nin, parlamentolararası işbirliği ve yardımlaşma için 

hazırlamış olduğu Pan Avrupa Programı (DEMOPARL) üye ülkelerle birlikte özel 

misafir statüsünde olan ülkeleri de kapsamaktadır. Program özel olarak üç alanı 

kapsar: Parlamento üyeleri ve çalışanları için bilgi ve eğitim olanağı sağlamak, 

yasama alanında iki taraflı ve çok taraflı işbirliği için zemin hazırlamak, 

Parlamentodaki görüşmelerin düzenlenmesi ve bilgilendirilmesi konusunda 

yardımlaşmayı sağlamak. Yugoslav Federal Cumhuriyeti Parlamentosu, Parlamenter 

Asamblesi’nde özel misafirlik statüsüne sahiptir. Beyaz Rusya Parlamentosu, bu 

statüyü 16 Eylül 1992 tarihinde elde etmiştir. Fakat bu statü 13 Ocak 1997’de askıya 

alınmıştır. İsrail Parlamentosu 1957 yılından itibaren, Kanada Parlamentosu Mayıs 

1997, Meksika Parlamentosu Kasım 1999 yılından itibaren Parlamenter 

Asamblesi’nin çalışmalarına gözlemci statüsünde katılmaktadırlar (ülke 

Parlamentoları düzeyinde katılım). Avrupa Konseyi’nin çalışmalarına gözlemci 

statüsünde katılma hakkı (devlet/konsey düzeyinde katılım) dört ülkeye tanınmıştır. 

ABD: 10 Ocak 1996, Kanada: 29 Mayıs 1996, Japonya: 21 Kasım 1996 ve Meksika 

7 Ocak 1999 tarihinde gözlemci statüsü elde etmişlerdir.24     

 Parlamenter Asamblesi, gözlemci statüsü, özel misafirlik statüsü ve üyelik 

başvurusu hazırlıklarında bulunan devletlerin Ulusal Parlamentolarıyla ilişkilerini 

yürütürken, aynı zamanda diğer uluslararası parlamentolarla var olan bağlarını 

güçlendirmektedir. Avrupa Parlamentosu, Batı Avrupa Birliği (BAB), AGİT 

Parlamenter Asamblesi, BENELÜX (Belçika, Hollanda, Lüxemburg), Bağımsız 

Devletler Topluluğu (BDT) ve diğerleri gibi. Ayrıca, Asamble Bürosu’nun 

kararlarıyla yönetilen Asamble Dış İlişkilerinin görevleri; üye ülke Parlamentoları, 

üye olmayan ülke Parlamentoları, uluslararası Parlamentolar Asamblesi ve 

uluslararası hükümetlerarası kuruluşlarla ilişkileri kapsar.  

 Kurulmuş olduğu tarihten itibaren geçmekte olan elli senelik zaman zarfında, 

Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi, Avrupa’nın gelişmesinde, uluslararası 

paralamentolararası bir kurum olarak sahip olduğu esnek ve uygulanabilir yapısıyla 

her zaman büyük pay sahibi olmuştur. Bu gelişmeler özellikle köklü tarihi 

değişimlerin olduğu son birkaç yıl içerisinde ortaya çıkmıştır. Orta ve Doğu 

                                                 
24 Dış Politika Enstitüsü, “Avrupa Konseyi Olarak Biz Kimiz, (Avrupa Gündemi)”, (Çevrimiçi), 
www.avrupakonseyi.org.tr 
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Avrupa’nın yeni demokrasilerini var olan demokratik Avrupa ailesine entegre 

etmede, hiçbir diğer Uluslararası Parlamento Parlamenter Asamblesi gibi başarılı ve 

değişimlere hazırlıklı olamamıştır. Dönemler itibariyle gelişmeler ele alınırsa bölge 

ülkelerinin Konsey’e üyelikleri tarihleri itibariyle şöyle sıralanabilir: Macaristan 

(1990), Polonya (1991), Bulgaristan (1992), Estonya, Litvanya, Slovenya ve 

Romanya (1993), 1991 yılında üyeliğe kabul edilen Çekoslovakya’yı 1993 yılından 

sonra Çek ve Slovakya cumhuriyetleri temsil etmeye başladılar, Litvanya (10 Şubat 

1995), Moldavya ve Arnavutluk (13 Temmuz 1995), Ukrayna ve Makedonya (9 

Kasım 1995), Rusya Federasyonu (28 Şubat 1996), Hırvatistan (9 Kasım 1996), 

Gürcistan (27 Nisan 1999), Ermenistan ve Azerbaycan (25 Ocak 2001), Bosna 

Hersek (24 Nisan 2002), Sırbistan – Karadağ (3 Nisan 2003).25 

 Asamble üyelerinin aynı zamanda kendi Parlamentolarının üyeleri olması, 

kurumun ulusal politikalarla sıkı bağlar yaratmasına olanak sağlamaktadır. Aday 

ülkelerin üyeliğe hazırlanmasına katkıda bulunulması ve onların demokratik 

gelişmesinin desteklenmesi gibi önemli konularda Avrupa Konseyi üye ülkelerin 

hükümet ve devlet başkanlarının Strasbourg’daki 10-11 Ekim 1997 tarihli Zirve 

toplantısında kabul edilen Nihai Deklarasyonda vurgulanmıştır. Şüphe yok ki, 

coğrafi açıdan tüm Avrupa’yı kapsayan Parlamenter Asamblesi; insan haklarına 

saygı, yasaların aliliği, çoğulcu demokrasinin temel kriterlerine saygı, demokrasinin 

güvence altına alınması gibi konularda Avrupa devletlerinin iş birliğine hizmet eden 

en iyi bir aracı konumundadır. 

 

 

1.1.3. Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi  
 

 Avrupa Konseyi, yerel ve bölgesel düzeyde demokrasinin sahip olduğu önemi 

daima göz önünde bulundurmuştur. Zira, özgürlük uluslararası olduğu kadar ulusal 

bir sorundur. Yerel özerk yönetimler, kasabada, köyde, merkezde, kenar bölgelerde 

ve sınır ötelerinde yaşayan tüm Avrupalıların ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Konsey 

yerel yönetimlerin temsili için ilk adımını 1957 yılında atmış olup, o tarihten itibaren 
                                                 
25 Dış Politika Enstitüsü, “Avrupa Konseyi Olarak Biz Kimiz, (Avrupa Gündemi)”, (Çevrimiçi), 
www.avrupakonseyi.org.tr 
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çalışmalarını İzlanda’dan Rusya’ya ve Norveç’ten Balkanlara yaymıştır. 1994’te 

Avrupa Konseyi, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ni, eski Yerel ve 

Bölgesel Yönetimler Daimi Konferansı’nın yerine geçmek üzere bir istişare organı 

olarak kurdu. Kongre yeni üye devletlere, etkin yerel ve bölgesel özerk yönetimler 

kurmaları yolunda ilerlemelerinin pratik yönlerinde de yardımcı olmaktadır.26 

 

 

1.1.3.1. Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin Rolü, 

Yapısı ve Organizasyonu   
 

 Kongre’nin sahip olduğu görev dağılımı açısından Avrupa siyasal ve 

toplumsal hayatında oynamış olduğu rolü görmek için şu türden bir faaliyet 

sıralaması yapılabilir. Kongre, Avrupa’nın bölgelerinin ve belediyelerinin 

görüşlerinin temsilcisi durumundadır. Burada üye devlet temsilcileri, önem verdikleri 

veya sorun yaşadıkları konuların Kongre’nin gündemine getirebilmekte ve konunun 

tartışılarak çözüme kovuşturulmasını isteyebilmektedirler. Dolayısıyla, Kongre yerel 

ve bölgesel düzeyde seçilmiş temsilcilerin problemlerini tartıştıkları, deneyimlerini 

paylaştıkları ve alınan görüş ve kararların hükümetlere iletileceği bir forum 

konumundadır. Bir diğer faaliyet konusu, yerel ve bölgesel politikaların tüm yönleri 

ile ilgili olarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne ve Parlamenter Asamblesi’ne 

danışmanlık yapar. Üye devletlerin yerel yönetimlerinin çalışma koşulları yerine 

yetirdikleri görev ve yükümlülüklerin başarı oranlarına ilişkin sunmuş oldukları 

raporlarla bir anlamda Konsey ve Parlamento’nun görüşlerinin oluşmasına katkı 

sağlamaktadır. Ayrıca Kongre, yerel ve bölgesel yönetimleri temsil ederek ulusal ve 

uluslararası teşkilatlarla yakın işbirliği yapar, işleyen bir demokrasi için temel teşkil 

eden halka ulaşabilmek için açık oturumlar ve konferanslar düzenler, tüm Konsey 

üyesi ülkelerde ve üyelik için başvuruda bulunan ülkelerde yerel ve bölgesel 

demokrasinin durumu hakkında ülke raporları hazırlar ve özellikle, Avrupa Yerel 

Özerk Yönetim Şartı ilkelerinin nasıl uygulandığını izler. Dolayısıyla, ülke raporları 

                                                 
26 “The Congress: Making Pluralist Democracy Grow”, (Çevrimiçi) http://www.coe.int/t/congress/1-
Presentation/historie-en.asp 
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hazırlamak ve uygulamaları da izlemekle bir çeşit denetim ve gözetim mekanizması 

görevi de üstlenmektedir.27   

Çeşitli ekonomik ve siyasal temellere sahip yeni devletlerin ortaya çıkması, 

Kongre’nin hedeflerinin yeniden değerlendirilmesini ve yeniden formüle edilmesini 

ve şu hususların sürece dahil edilmesini gerektirmiştir: Çeşitli ekonomik ve siyasal 

temellere sahip yeni devletler derken, özellikle 1990 sonrası ortaya çıkmaya başlayan 

yeni bağımsızlıklarını kazanmış ülkeler kastedilmektedir. Çoğu eski Komünist 

rejimle yönetilmiş olan bu devletler hem sosyal, hem de ekonomik açıdan sahip 

oldukları değerleri değişmeye ve modern dünya siyasal rejimlerine (demokrasi) 

uyarlamaya çalışmaktaydılar ki, bu dönem ilgili hükümet temsilcileri tarafından geçit 

dönemi olarak adlandırılmıştır.   

Kongre, Avrupa Konseyi’nin tüm üyelerinde ve özellikle yeni demokrasilerde 

yerel ve bölgesel etkin yönetim yapılarının kurulmasını teşvik etmektedir; üyelerde 

ve aday devletlerde yerel ve bölgesel demokrasinin durumunu incelemek ve durum 

değerlendirmesi için raporlar hazırlamak gibi. Bu raporlar Bakanlar Komitesi’nin ve 

Parlamenter Asamblesi’nin toplantılarında incelenmekte ve alınan kararlar üzerinde 

etkili olabilmektedir. Diğer hususlar: vatandaşların yerel ve bölgesel demokrasilerde 

etkin katılımını sağlamak için girişimlerde bulunmak ve oların bilinçlenmesini 

sağlamak için konferanslar düzenlemek. Avrupa politikasının şekillendirilmesinde 

yerel ve bölgesel yönetimlerin çıkarlarını temsil etmek, barış, hoşgörü ve 

sürdürülebilir yönetimler için bölgesel ve sınır aşırı işbirliğini teşvik etmek, yerel ve 

bölgesel seçimleri izlemek, gözlemci raporları hazırlamak ve ilgili mercilere 

sunmak.28 

Kurumsal yapısına ilişkin olarak, ilk önce Kongre’nin iki kamaralı meclisten 

oluştuğu söylenebilir. Bunlar, Yerel Yönetimler Kamarası ve Bölgeler Kamarası 

adını taşımaktadır. İki kamaralı meclis: üç yüz altı asıl, üç yüz altı yedek üyeden 

oluşmakta ve bu üyelerden her biri, Konsey üyesi devletlerde bulunan iki yüz binden 

fazla yerel ve bölgesel yönetimlerden birini temsil etmektedir. Kamaralar sıra ile iki 

yıllık süre için Kongre başkanının seçerler. Kongre yılda bir kez Strasbourg’da 
                                                 
27 “A Prime Mover in terms of Furthering Local Democracy”, (Çevrimiçi) 
http://www.coe.int/t/congress/1-Presentation/historie-en.asp 
28 Morstadt Kehl, Avrupa Konseyi: Teşkilatı, Amaçları Çalışmaları, Avrupa Konseyi Basın ve 
Enformasyon Müdürlüğü, Ankara, 1998, s. 45. 
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toplanır ve onaylanmış bulunan Avrupa kuruluşları ile üye olmayan devletlerden 

gelen temsilcileri de misafir veya gözlemci statüsüne tabi tutmaktadır. Bütün ulusal 

delegasyonlardan seçilen Daimi Komite Kongre’nin genel kurul toplantıları 

aralarında toplanır. Kongre çalışmalarını dört resmi komite etrafında düzenler. 

Avrupa’da yerel ve bölgesel demokrasinin gelişmesi ile ilgili ilerleme raporları 

hazırlamakla özel olarak görevli Kurumsal Komite, medya, gençlik, spor ve iletişim 

için Kültür ve Eğitim Komitesi, çevre işleri ve alan ve kent planlaması için 

Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi, istihdam, vatandaşlık, toplumlar arası ilişkiler, 

halk sağlığı ve kadın erkek eğitliği ile uğraşan Sosyal Dayanışma Komitesi.29 

Kongre’nin icra başkanı, Konsey’in Avrupalı personeli arasından seçilen 

Sekreterliğin desteği ile kongre’nin günlük işlerinin yürütülmesinden sorumludur.30 

 

 

1.1.3.2. Kongrenin Politikaları ve Belirgin Ana Hatları   
 

Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Şartı (1985) etkin özerk yönetimi 

demokrasi için şart olarak kabul etmektedir. Şart, yeni demokrasilerde yasama 

reform için bir model olarak hizmet vermektedir. Bazı devletler daha şimdiden onun 

ilkelerini kendi anayasalarına dahil etmişlerdir.  

Avrupa Sınırötesi İşbirliği Sözleşmesi (1980) ve onun iki ek protokolü kamu 

hizmetleri sunmada ve çevre korumasında, yerel ve bölgesel yönetimlerin işbirliği 

yapabilme haklarını kabul etmektedir. Bu Sözleşme ile Kongre yeni bağımsızlığını 

kazanmış olan devletlerin yerel yönetimlerinin oluşması, onların kamu hizmetleri 

verme ve çevre korumasında eğitilmesi ve tecrübelendirilmesini amaçlamaktadır. 

Yerel Düzeyde Yabancıların Kamu Hayatına Katılmalarına ilişkin Avrupa 

Sözleşmesi (1992), yabancıların artan bir şekilde medeni ve siyasal haklara, oy 

verme hakkı dahil olmak üzere, sahip olmaları gerektiği prensibini getirmektedir. 

Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şartı (1992), bölgesel ve azınlık dillerini Avrupa 

kültür mirasının eşsiz bir parçası olarak korunması hedefini gütmekte ve bu dillerin 

yasalarda, okullarda, kamuya açık kültürel, ekonomik ve sosyal hayatta ve medyada 
                                                 
29 800 Milyon Avrupalı, Avrupa Konseyi Yayınları, s. 30, www.avrupakonseyi.org.tr/800milyon/pdf 
30 A.y. 
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kullanılmasını öngörmektedir. Avrupa Kentsel Şartı (1992), Avrupa kentlerinde 

vatandaşların haklarını tanımlamakta ve iskan, kentsel mimari, ulaşım, enerji, spor ve 

eğlence, kirlilik gibi konuları kapsayan uygulanabilir bir rehber konumundadır. 

Gençlerin Belde ve Bölge Hayatına Katılmaları Şartı (1992), gençlerin kendilerini 

etkileyen kararların alınmasına katılımlarını ve kendi mahalle, belde veya 

bölgelerindeki sosyal değişimde faal olabilmelerini teşvik etmektedir. Avrupa 

Konseyi Bakanlar Komitesi halen Avrupa Yerel Özerk Yönetimler Şartı’nın bir 

mukabili olarak Avrupa Bölgesel Özerk Yönetimler Şartı çalışmalarını 

incelemektedir. Üye devlet ve temsilci sayıları Parlamenter Asamblesi üye sayısıyla 

aynıdır.  

Kongre, Haziran 1999’da başlatılan İstikrar Paketi için Avrupa Konseyi 

programında ortaya konulan, Güneydoğu Avrupa’da yerel demokrasinin ve sınır 

ötesi işbirliğini destekleyen projeler de faal rol oynamaktadır.  

Ayrıca, kültürel bir çerçevede, Kongre Avrupa Ödülü yarışması 

düzenlemektedir. Bu ödül, ulusal sınırları aşan en iyi televizyon yayınını teşvik 

etmek suretiyle Avrupa’nın kültür çokluğunu ortaya koymakta ve program 

değişimini cesaretlendirmektedir. Bundan başka Konsey şu programlar adı altında 

teknik yardım ve eğitim desteği sağlamaktadır: Yerel ve Bölgesel Yönetimler için 

Öğretim Teşkilatları Avrupa Ağı (AÖTA), Orta ve Doğu Avrupa’da Yerel ve 

Bölgesel Demokrasileri Destek Programı (YBDDP), Yerel Demokrasi Ajansları 

(YDA).31   

 

1.1.4. Genel Sekreterlik 
 

 Avrupa Konseyi Genel Sekreteri 2004’te beş yıl süre için Parlamenter 

Asamblesi tarafından seçilen Terri Davis Konsey’in iş programının ve bütçesinin 

stratejik yönetiminden sorumludur. Ayrıca, teşkilatın ve sekreterliğin günlük 

yönetimine nezaret eder. Genel Sekreter tarafından öncelikli öneriler esasına göre 

hazırlanan Hükümetler arası İş Programı, her yıl Bakanlar Komite’si tarafından 

onaylanır. Genel Sekreter bu programın sekreterliğin yardımı ile uygulanmasından 

                                                 
31 Taşkent Savaş, a.g.e., s. 26 
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sorumludur. Hükümetler arası işbirliği alanındaki faaliyet esas itibariyle teşkilatın 

başlıca çalışma alanları ile ilgili müdürlüklerce koordine edilir. Sekreterlik, yukarıda 

bahsi geçen kuruluşlarla hizmet veren bin üç yüz Avrupalı memurdan oluşmaktadır. 

İngilizce ve Fransızca olmak üzere iki resmi dili ve yüz elli yedi milyon sterlin 

(takriben iki yüz yirmi iki milyon üç yüz bin Euro tutarında, 1998) bir bütçe ile 

çalışmaktadır.32 

 

 

 1.1.4.1. Sekreterliğin Eylem Planı    
 

            Demokrasi, yasa düzeni ve insan haklarına saygı gibi demokrasinin temel 

değerleri üzerine kurulu Büyük Avrupa vizyonu kampanyasının bir parçası olarak 

Genel Sekreter, demokratik, barışçı ve istikrarlı bir Avrupa kurulması yolundaki yeni 

engelleri ortadan kaldırmak hedefine yönelik 2001-2005 dönemi için yedi maddelik 

bir eylem planını yürürlüğe koymuştur. Programın önemli bölümleri şu hususlar 

üzerinde durmaktadır. Teşkilatın siyasal etkisini güçlendirerek demokratik 

prensipleri teşvik etmek. Yeni bağımsızlığını kazanmış devletlerde demokratik 

prensiplerin yerleşmesi ve güçlenmesini teşvik etmek için teşkilatın siyasal etkisinin 

güçlendirilmesine gerek duyulmaktadır. Siyasal etkinin güçlü olmadığı durumlarda 

ilgili devletlerin yükümlülüklerini yerine yetirmede gerekli baskı ve etkide 

bulunulması zorlaşmaktadır. Bir diğer husus ta, demokratik standartları geliştirmek 

ve devletlerin bunlara uyumunu sağlamak, aynı zamanda sürekli yeni hakların ilave 

edilmesi, gözlemci grupları aracılığıyla durum değerlendirilmesinin yapılması, 

seçimlerin izlenmesi demokratik standartların geliştirilmesine hizmet etmektedir ki, 

bunların başında da ortak insan hakları alanı yaratmak geliyor. Bir diğer husus, AB, 

AGİT, BM gibi uluslararası kuruluşlarla daha yakın çalışma bağları kurmak. Bu 

kuruluşlarla yakın ilişkide çalışmak, onların tecrübe ve yöntemlerinden yararlanmak 

ve demokratik sürecin gelişmesi hususunda yapmış oldukları yenilik ve yasal 

düzenlemelerden istifade etmek için fayda sağlamaktadır. Avrupa Konseyi 

monitoring grubu çeşitli devletlerde yapılan seçimleri gözetlerken AGIT ve diğer 
                                                 
32 “Private Office of the Secretary General and the Deputy Secretary General”, (Çevrimiçi) 
http://www.coe.int/t/e/mandates/mandat.asp#P24_920 
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uluslararası örgütlerle işbirliği kurmaktadır. Son olarak Gözlemci devletlerle siyasal 

işbirliğini artırmak. Bu, ilgili devletin siyasal yükümlülüklerini denetlemede daha 

etkili bir husus olmakla birlikte, eksiklik yaşanan alanlarda tavsiye yapılmasını da 

kolaylaştırmaktadır. 33 

Genel Sekreter, Konsey’in üye devletlerinin pek çoğunu ziyaret ederek, ulusal 

hükümetlerin ve Parlamentoların önemli üyelerine siyasal rolünü hatırlatmakta ve 

insan haklarının demokrasi ve yasa düzenini Büyük Avrupa’da Avrupa Konseyi’nin 

yapmakta olduğunu belirmektedir. 

 

 

1.2. Avrupa Konseyi’nin Kuruluş Amacı: İnsan Hakları 
 

Avrupa Konseyi’nin asıl kuruluş amacı: Avrupa coğrafyası sınırları içerisinde 

yer alan ve bu coğrafi bölge ile güçlü kültürel bağlara sahip devletlerde insan hakları 

ve diğer temel hak ve özgürlüklerin sağlanması, korunması ve güçlendirilmesidir. 

İleriki bölümlerde bu ana hedefi gerçekleştirmek için Konsey’in ana organları 

aracılığıyla yürütmekte olduğu görev ve yükümlülükleri açıklanacaktır. Bu bölümde 

ise insan hakları kavramı ve özellikleri değerlendirilecektir. 

 

 

1.2.1. Kavramın Tarihi Seyri 
 

İnsan haklarının uluslararası politik arenada bir dış politika aracı olarak 

kullanılması, tarihsel açıdan oldukça yeni sayılabilecek bir olgudur. Her ne kadar 

insan haklarının siyaset teorisi ve pratiğine girişini XVII yüzyıl Avrupa’sına kadar 

geriye götürenler olsa da, günümüzdeki anlamıyla “insan hakları”nın bir dış politika 

aracı olarak kullanılması ancak XX yüzyılın ilk yarısında gözlemlenebilmektedir.34 

                                                 
33 Dış Politika Enstitüsü “Avrupa Konseyi Olarak Biz Kimiz, (Avrupa Gündemi)”, (Çevrimiçi), 
www.avrupakonseyi.org.tr 
34 Jack Donelly, “What are Human Rights?”, (Çevrimiçi) 
http://www.usinfo.state.gov/products/pubs/hrintro/donelly.html, 4 September 2001 
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İnsan haklarının teori ve pratiğinin gelişip yaygınlaşmasında XIX yüzyıl ve 

öncesine ait birikimlerin etkisi büyük olmuştur. Modern insan hakları doktrini, 

tarihsel süreç içerisinde mülk sahibi bireyin otokratik-monarşik devlete karşı 

sürdürdüğü mücadele sonucunda ortaya çıkmıştır.35 Son iki asrın birçok siyasi 

mücadeleleri insan haklarının kabul gören unsurlarının genişletilmesi etrafında 

yoğunlaşmıştır. İnsan hakları ile ilgili tartışmalar ilk önce teorik düzeyde başlamış ve 

zamanla devlet-birey arasındaki çatışmanın bir uzantısı olarak pratiğe uyarlanmıştır. 

Bu uygulama süreci içerisinde insan hakları konusu ulus-devletin sınırlarını aşarak, 

dış politika yapımcılarının karalarında da yansımalarını bulmuştur.  

Aynı zamanda hukuksal alandaki teorik tartışmalara rağmen, insan hakları 

konusuna uzun zaman ulus-devletin sınırlarını aşan çerçevede gereken önem 

verilmemiştir. Bu ilgisizliğin, dış politikayı şekillendiren kişilerin ulusal alan ve 

ulus-devlet parametreleriyle sınırlı kalarak karar vermelerinden kaynaklandığı ileri 

sürülebilir. Böyle bir dış politika yapımı süreci insan hakları ihlallerinin ulusal bir 

mesele veya içişleriyle ilgili bir konu olarak algılanmasını da beraberinde getirmiştir. 

İnsan hakları ihlallerinin kavramsal açıdan önemli, fakat çok karmaşık bir niteliğe 

sahip olmasından dolayı, dış politika yapımı sürecinde araçsal meşruiyete esas 

oluşturması da sorunlu olmaktadır. Bu paradoksal görüntü, dış politikadaki araç 

amaç ikilemine de yansımaktadır.  

Ayrıca tarihsel süreç içerisinde ülkelerin insan hakları diplomasisine 

verdikleri önem de çeşitlilik arz etmektedir. Söz konusu çeşitlilik, ulusal siyasi kültür 

ve algılanan ulusal çıkar gibi faktörler tarafından etkilenmektedir.36 Teori hatta 

pratikte çok uzun bir tarihsel geçmişe sahip olmasına rağmen, genel kabul gören bir 

insan hakları öğesine dayalı ulusal politikaların oluşumu XVII yüzyıl Amerikan ve 

Fransız devrimlerine dayanır. Evrensellik retoriğine karşın, global uluslararası 

hukukta tanınmaya başlandığı 1945 yılına kadar, insan haklarının kabul edilip 

edilmemesi meselesi esasında bir ulusal sorun olarak algılanıyordu.37    

                                                 
35 Peter T. Muchlinski, “Human Rights and Multinationals: İs there a problem?”, Blackwell 
Publishing, International Affaris, Vol. 77. No:1, January 2001, s.31-48. 
36 Mumcu Ahmet, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Ankara, Turhan yay, 4.b., 2007, s.12-13. 
37 Forsythe, D. P, Human Rights in International Relations, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2000, s 3. 
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XIX yüzyıl ortası ve sonları, günümüzde insan hakları meselesi olarak 

değerlendirebileceğimiz birçok gelişmeye şahit olmuştur. Ancak bu dönemin insan 

haklarına dayalı dış politika örneklerinin, neden-sonuç ilişkisi ile dönemin 

uluslararası yapısının özgül nitelikleri açısından günümüzdeki çok boyutlu insan 

hakları politikalarından farklılıklar taşıdığı bir gerçektir. Sözkonusu yüzyılın en 

önemli özelliği, “sömürgeci” yayılmanın doruk noktaya ulaşmış olmasıdır. Bu 

özellik aynı zamanda, devletlerin dış politika örneklerinde insan haklarının ve “insani 

amaç”ların ne derece bir öneme sahip olduğu konusuna da ışık tutmaktadır.38 

Bu dönemde salt insan haklarına indirgeyebileceğimiz dar manadaki “insani 

müdahale” kavramı sömürgeci devletlerin işgal ve fetihlerine meşru bir görünüm 

vermek için sıklıkla başvurdukları bir kavram olmuştur. Sömürgeci devletlerin 

yayılmacı politikalarını genellikle “ahlaki” nedenlerle açıklamaları, sömürgecilik 

tarihi açısından gelenekleşmiş bir uygulamadır.39  

BM öncesi dönemde uluslararası hukuk, istisna olarak “insani müdahale”yi 

kabul ediyordu. Hügo, Grotios ve başka yazarlarca geliştirilen “insani müdahale” 

öğretisine göre, bir devletin kendi uyruklarına gösterdiği ve uluslararası topluluğun 

bilincini inciten çok acımasız ve yoğun davranışları önlemek için bir ya da birçok 

devletin güce başvurması meşru sayılmıştır. Bu öğreti, devletlerin kendi uyruklarına 

dilediği gibi davranma serbestliğinin sınırsız olmadığı düşüncesinin doğmasına 

katkıda bulundu.40 Bu bağlamda, BM Kurucu Antlaşmasında yer alan “genel 

menfaat” ilkesi de, tanımı yapıl(a)madığı için belirsizliklere yol açmaktadır. 

 XX yüzyılın başlarında değişen uluslararası sistem karşısında, insan hakları 

meselesi de ulus-devlet sınırlarını aşarak evrensel nitelikler kazanmış ve tarihsel 

süreç içerisinde uluslararası topluluğun ilgi odağı haline gelmiştir. Söz konusu 

süreçte, insan hakları “ ahlaki” niteliğinin yanı sıra “siyasi-hukuki” bir içerik de 

kazanmıştır.  

                                                 
38 “A Short History of the Human Rights Movement”, (Çevrimiçi) 
http://www.hrweb.org/history.html, 10 January 2001    
39 Özdek Yasemin, a.g.e., s. 66.  
40 Gülmez Mesut, “İnsan Haklarının Uluslararası Korunmasında Sözleşmedışı Sistemler ve Türkiye”, 
Türkiye’de İnsan Hakları, Ankara, TODAİE, İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi yayini, 
2000. s.161     
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I Dünya Savaşı’ndan sonra, dönemin ABD Başkanı Woodrow Wilson, ulusal 

“self-determinasyon” ilkesinin ve uluslararası topluluk tarafından azınlıkların 

korunmasının öncüllüğünü yapmıştır.41 I Dünya Savaşı sonrasında başlayan, II 

Dünya Savağı sonrasında daha da hızlanan klasik sömürgeciliğin self-determinasyon 

ilkesi çerçevesinde tasfiye süreci ise, uluslararası hukukta “müdahale yasağı” 

ilkesinin tanınmasında etkili olmuştur. Her ne kadar Soğuk Savaş sonrası dönemde 

“mutlak ve kapsamlı egemenlik döneminin geçmiş olduğunu savunanlar olsa da, I 

Dünya Savaşı’nın sonuçlanmasıyla şekillenen yeni uluslararası düzende devletler 

egemenlik haklarıyla tanınmıştır. Dolayısıyla, self-determinasyon ilkesinin bir 

uzantısı olarak müdahale yasağının uluslararası hukuka girişinin, ulus-devletin 

egemenlik hakkına sahip olduğu fikrinin kabulüyle eşzamanlı olarak gerçekleştiği 

söylenebilir.42  

 Hangi nedenle olursa olsun, doğrudan ya da dolaylı olarak, her hangi bir 

devletin iç ya da dış işlerine karışmayı engelleyen (Amerikan Devletleri Örgütü 

Şartında belirtildiği gibi) müdahale yasağı ilkesi, dönemin uluslararası belgelerine de 

yansımıştır. 1919 Versay Barış Anlaşması ile I Dünya Savağı’nın galip devletleri 

tarafından kurulan Milletler Cemiyeti (MC) Misakı dahil, Birleşmiş Milletler Şartı, 

Amerikan Devletler Örgütü Anlaşması, Afrika Birliği Örgütü Şartı gibi 

örgütlenmelerin kurucu anlaşmalarında müdahale yasağı ilkesine yer verilmiştir. 

Hatta, başlıca görevleri “milletlerarası işbirliğini geliştirmek ve milletlerarası barış 

ve güvenliği” korumak olan Milletler Cemiyeti “idealist” özelliği ağır basan 

Misakı’nda, insan haklarının uluslararası hukuki bir mesele olduğunu belirtmekten 

kaçınmıştır. Gerçekten de, dönemin ulus devletlerinin ve uluslararası topluluğunun, 

insan hakları gibi meselelerden dolayı başka devletlerin iç işlerine karışmama 

anlamında uluslararası yasal yükümlülük altında oldukları kabul ediliyordu.43  

 Soğuk Savaş dönemi gelişmelere dikkat yetirildiğinde insan hakları 

kavramının uluslararası boyut kazandığı ve uluslararası politik hayatın gündemine 

oturduğu söylenilebilir. II Dünya Savaşı sonrasında faşizmin yarattığı dehşet ve 

                                                 
41 Jack Donelly “What are Human Rights?”, (Çevrimiçi) 
http://www.usinfo.state.gov/products/pubs/hrintro/donelly.html, 4 Eylül 2001 
42 Jack Donelly, a.e., 
43 Şeker Aziz, “İnsan Hakları Açısından Toplumsal Sorunlara Bir Bakış”, 
(Çevrimiçi)http://www.sosyalhizmetuzmani.org/insanhaklaribakisi.doc, 30. Aralık, 2006  
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soykırımın düşünsel izleri altında şekillenmeye başlayan insan haklarının uluslararası 

düzeyde korunması sürecinde İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin (İHEB) bir dönüm 

noktası olduğunu söylemek mümkündür. Aslında 1945’te kabul edilen Birleşmiş 

Milletler Kurusu Anlaşması da (UN Charter) insan hakları konusuna ağırlıklı olarak 

yer veriyordu. Ancak uluslararası siyasal örgütlenmenin temel belgesi olan BM 

Anlaşması, insan hakları kavramının somut içeriğini açıklamamış ve ayrıntılara yer 

vermemiştir.44 Soğuk Savaş dönemi boyunca ekonomik, askeri ve stratejik konulara 

dayalı olarak beliren bölgesel ve ulus-devlet düzeyindeki ilişki kalıbı, 1990’li 

yıllarda görülmeye başlayan uluslararası sistemin yeniden yapılanması (kutuplar 

arası mücadelenin, ideolojik çatışmaların farklılaşması) süreciyle birlikte köklü 

değişikliğe uğramıştır. Uluslararası politikadaki yapısal dönüşümlerle birlikte insan 

hakları ve demokratikleşme konuları uluslararası, bölgesel ve ulus-devlet 

düzeyindeki yapılanmaların gündemlerinde daha fazla yer tutmaya başlamıştır. 

Nitekim Avrupa ve Kuzey Amerika kıtasındaki devletler, dış politika yapımı 

sürecinde demokrasi ve insan hakları kavramlarının yaygınlaştırılmasına ilişkin 

belirgin bir tavır geliştirmişlerdir. Soğuk Savaş döneminde Doğu Bloğuna karşı 

ideolojik bir savaş aracı olarak kullanılan ve aynı şekilde komünist ülkeler tarafından 

da bir “savunma” mekanizması olarak hizmet eden insan hakları yeni dönemde 

“araçsallık”tan daha çok “amaçsal” bir işlev üstlenmeye başlamıştır.45 Böylece, iki 

kutuplu uluslararası sistemin ve Doğu-Batı ideolojik çatışmasının sona ermesi, 

şüphesiz uluslararası insan hakları açısından olumlu sonuçlar doğuracağı izlenimini 

yaratmış olsa da, yeni yaranmağa başlayan uluslararası sistemde, ortaya çıkmaya 

başlayan bölgesel ve etnik temelli çatışmalar ve yeni dünya düzeni yaratmaya 

yönelik askeri müdahaleler çok sayıda insan hakları ihlallerini de beraberinde 

getirmiştir.  

 Soğuk Savaş sonrası gelişmeler çok taraflı, iki taraflı ve milletler arası insan 

hakları aktörlerini ve prosedürlerini güçlendirirken, uluslararası insan hakları 

bağlamını da önemli ölçüde farklılaştırmıştır. Artık insan hakları konusu bölgesel ve 

ulusal düzeydeki her türlü ilişkide dış politikanın önemli bir unsuru olarak yer 

                                                 
44 Çavuşoğlu Naz, “Avrupa Konseyi: İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin Denetim Sistemi, Cogito 
(İnsan Hakları), Ed. Korkut Turkuter, Yapı Kredi Yayınları, 2000, s. 456. 
45 Beetham David, Democracy and Human Rights, Malden, Blackwell Publishers, 2000, s. 89. 
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almaktadır. Yeni dönemde, 1999 AGİT (İstanbul) Zirvesinde ABD’nin ortaya 

koyduğu şekliyle, “insan haklarının ihlali bir ülkenin iç meselesi sayılmazken”, bu 

tutum uluslararası insan hakları baskısı altındaki devletlerin sığındıkları “egemenlik” 

kavramının meşruiyet temellerini de sarsmıştır.46  

 Doğu Bloğunun sona ermesi, uluslararası sistemdeki aktörlerin stratejik çıkar 

algılamalarını ve dış politika gündemlerini değiştirerek, yeni bir çerçeveye 

oturtmuştur. Yapısal değişimler kapsamında uluslararası ve bölgesel düzeydeki 

gelişimlerde insan hakları açısından giderek umut verici belirtiler sergilemektedir. 

Mevcut çok taraflı mekanizmalar, daha etkin ve tarafsız (ideolojiden arındırılmış) bir 

şekilde kullanılmaya başlanırken BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (UN High 

Commissioner for Human Rights) gibi yeni inisiyatifler, insan haklarının daha sıkı 

koruma altına alınmasını öngörmektedir.47 Diğer taraftan hükümet dışı insan hakları 

kuruluşları ve STK’lar, insan hakları politikalarının şekillendiği siyasi platformun 

önemli bir unsuru haline gelmişlerdir.  

Burada Avrupa Konseyi’nin önemli bir konuma sahip olduğunun özellikle 

belirtilmesi gerekmektedir. Konsey özellikle, Soğuk Savaş sonrası dönemde yeni 

bağımsızlığını kazanmış olan cumhuriyetlerde demokratikleşme alanında karşılaşılan 

ciddi sorunların çözümlenmesi hususunda son derece önemli fonksiyonlar üstlenmiş 

bulunmaktadır. Bilindiği gibi bu devletler demokratik tecrübeye sahip olmayan ve 

tek parti hakimiyeti ile yönetilmiş (eski komünist rejimle) devletlerdir. Bağımsızlık 

sonrası, uzun yıllar boyunca eski komünist rejimler tarafından yönetilmeleri, bu 

devletleri demokratik rejime geçiş sürecinde pek isteksiz davranmaya itmiştir. Bu 

hususta son derece isteksiz tavır takınan devletler, demokratik rejimin varlığını 

sürdürmesinde önemli role sahip sivil toplum kuruluşlarının olmaması yüzünden 

hiçbir mesafe kat edememişlerdir. Bu aksaklığı ortadan kaldırmak, Avrupa ailesi 

üyesi olabilmek için bazı temel koşulları mecburen yerine yetirmek zorunda 

bırakılmaları, ilgili devletleri çok yavaş ta olsa ileriye doğru itmektedir. İleride de 

                                                 
46 “AGİT İstanbul Zirvesi (Olaylar Belgeler)”, (Çevrimiçi) 
http://www.belgenet.com/arsiv/agitistanbul.html, 4 Temmuz 2000. 
47 Özdek Yasemin, a.g.e., s. 18. 
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geniş şekilde ele alınacağı gibi Avrupa Konseyi’nin bir uluslararası kurum olarak 

vermekte olduğu bu türden hizmetlerin yeri doldurulamaz niteliktedir.48 

Genel olarak özetlenmeye çalışılırsa, Soğuk Savaş sonrası uluslararası 

sistemin insan hakları bağlamında içerdiği temel sorun, realist ve ahlaki esaslarla 

açıklanan uluslar arası insan hakları politikasının parametrelerini ortaya koymak ve 

aynı zamanda bu parametreleri ülkelerin diğer dış politika analizleri ile uyumlu hale 

getirmek olacaktır. Bu sorunun çözüme kavuştuğunu söylemek biraz iyimserlik 

olacağı gibi, birçok ülkedeki (Küba, Irak, Burma, Kuzey Kore) insan hakları 

ihlallerini görmezlikten gelmek de aynı anlam taşıyacaktır.  

 

 

1.2.1.1.  İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 
 
 

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (İHEB), 1945 yılında hazırlanan “Birleşmiş 

Milletler Şartı”ndan doğmuştur. Gerçekten de bu Şart’ta, BM örgütünün amacı 

hakkında şöyle deniliyordu: “Irk, cins, dil ya da din ayırımı gözetmeksizin, her kesin 

insan haklarına ve hürriyetlerine karşı saygısını geliştirerek, milletlerarası işbirliğini 

gerçekleştirmek. Şartın altmış sekizinci maddesi şöyle ifade edilmektedir: Ekonomik 

ve Sosyal Konsey, ekonomik ve sosyal sorunlar için, insan haklarının gelişmesi için 

ve ayrıca görevlerini yerine yetirmek için her türlü komisyon kurulabilir. İşte bu 

maddeye dayanılarak bir İnsan Hakları komisyonu kuruldu. İHEB’nin taslağını 

hazırlamakla görevli bu komisyona Avustralya, Şili, Fransa, ABD, İngiltere, 

Sovyetler Birliği ve Lübnan temsilcileri seçildi. Komisyon pek uzun sayılmayacak 

bir çalışma döneminden sonra, kendi içinde beliren değişik görüş ve önerileri büyük 

ölçüde uzlaştırarak hazırladığı tasarıyı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na sundu. 

Genel Kurul 10 Aralık 1948 günü, yapmış olduğu toplantıda bu tasarıyı kırk bir 

olumlu oya karşı sekiz çekimser oyla “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi” olarak kabul 

ve ilan etti.49 Çekimser kalan üye devletler şunlardır: Sovyetler Birliği, Ukrayna, 

                                                 
48 Dağı İhsan, “İnsan Hakları ve Demokratikleşme: Türkiye – AB İlişkilerinde Siyasal Boyut”, 
Türkiye ve Avrupa, Ed. Attila Eralp, Ankara, İmge Kitabevi, 1997, s. 167.   
49 Taşkent Savaş, a.g.e., 26. 
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Beyaz Rusya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Polonya, Güney Afrika Cumhuriyeti, 

Suudi Arabistan. 

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin bir önsöz ve otuz maddeden oluşan metni 

incelendiği zaman, bunu çağdaş anayasalarda yer alan insan hak ve hürriyetlerini 

geniş bir şekilde kapsadığı ve klasik hürriyetlerle yeni sosyal ve ekonomik hakların 

bir kısmını gerçekleştirmeye çalıştığı görülür. Bildiride kullanılan terimler birçok 

bakımdan genel anlamlı, bir takım noktalarda ise, ulusal bildirilerden daha kesin ve 

açıktır. Önsöz, insan hak ve hürriyetlerinin temel yapısını belirtmeye ayrılmıştır. 

Önsözde genel kurulun bu hak ve hürriyetlere saygıyı geliştirmeye, gittikçe artan 

ulusal ve milletlerarası tedbirlerle gerek üye devletler halkı, gerekse bu devletlerin 

yönetimindeki ülkeler halkı arasında bu hakların dünyaca tanınmasını ve 

uygulanmasını sağlamaya çalışmaları için bu Bildiriyi ilan ettiği belirtiliyor. Yani, 

Bildiri sadece Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na üye devletlerin yurttaşları için değil, 

bütün insanları göz önünde tutmaktadır.50   

Bildirinin birinciden on dördüncü maddeye kadar olan bölümü “kişi 

hakları”na ayrılmıştır. Birinci maddede, “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar 

bakımından eşit doğarlar, akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine kardeşçe 

davranmalıdırlar” deniliyor. İkinci madde Bildirinin evrensel anlamını bütün açıklığı 

ile ortaya koyuyor. Üçüncüden on dördüncü maddeye kadar, kişi hakları çok belirli 

bir anlamda açıklanıyor; yaşama, özgürlük ve kişi güvenliği her bireyin hakkıdır 

(madde 3). Hiç kimse köleliğe, ya da kulluğa zorlanamaz, kölelik ve köle ticareti her 

türlü biçimiyle yasaktır (madde 4), hiç kimse işkenceye, zorbaca, insanlık dışı, onur 

kırıcı cezalara ve işlemlere çarptırılamaz (madde 5), her kese nerede olursa olsun, 

hukuk kişiliği tanınacaktır (madde6), yasa önünde herkes eşittir ve hiç kimse ayırt 

edici bir işleme uğrayamaz (madde 7), her şahsın temel haklara aykırı işlemlere karşı 

başvurma hakkı vardır (madde 8), hiç kimse keyfi tutuklamaya maruz kalamaz, 

alıkonulamaz ya da sürülemez (madde 9), kişilerin yargı organlarına baş vurabilme 

hakkı (madde 10), kişinin yargı organları önünde kendisini savunma hakkı ve 

yargılama yapılmadan suçlandırılamayacağı (madde 11), hiç kimsenin özel hayatına, 

ailesine, barınağına ve yazışmalarına karışılamayacağı (madde 12), her kesin her 

                                                 
50 Taşkent Savaş, a.g.e., 27. 
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hangi bir ülkede serbestçe dolaşabilmek ve oturabilmek hakkı (madde 13) ve sığınma 

hakkı geniş ölçüde on dördüncü maddede belirlenmektedir. 51 

Yurttaşlık, aile ve mülkiyet hakları Bildirinin ikinci bölümünün ana 

konusudur. On beşinci maddede; her kesin bir vatandaşlık hakkı vardır ve hiç kimsen 

keyfi biçimde vatandaşlığından, ya da vatandaşlığı değiştirmek hakkından yoksun 

bırakılamayacak denilmektedir. Aile hakkında en önemli hükmü on altıncı madde 

getirmektedir. On yedinci maddede tek başına ya da başkaları ile birlikte mal ve 

mülk sahibi olmak hakkı belirlenmektedir. Bildiri’de hürriyetler ve siyasal haklar 

üçüncü bölüm olarak ele alınıyor. Her insanın düşünce, vicdan, din, inanç, ifade, 

toplanma ve dernek kurma hürriyetleri on sekiz, on dokuz ve yirminci maddelerde 

belirtilmiştir.  

Bildiri’nin dördüncü bölümünde ekonomik, sosyal ve kültürel haklar 

açıklanıyor. Yirmi ikinci maddede, toplumun bir üyesi olarak her kese toplumsal 

güvenlik hakkı tanınıyor. Yirmi üçüncü maddeye göre, her kesin çalışmaya, 

mesleğini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma koşullarına ve işsizlikten 

korunmaya hakkı vardır. Herkesin dinlenme, eğlenme ve belirli tarihlerde tatil yapma 

hakkı olduğu (madde 24), her kesin kendisi ve ailesi için uygun bir yaşam düzeyine, 

kendi iradesi dışında her hangi geçim olanaklarından yoksun kalmaları durumunda 

geçim güveliğine hakkı olduğu (madde 25), eğitim hakkı (madde 26), fikir haklarının 

korunması madde (27). 

Bildiri’nin son üç maddesi bir sonuç niteliğindedir. Böylece Bildiri’nin 

maddelerini kısaca gözden geçirmiş olduk. İHEB’nin taşıdığı anlam bakımından 

insanlık tarihinin sayılı belgelerinden biri olduğuna şüphe yoktur. Gerçi bu belge 

hukuk yönünden bağlayıcı bir niteliğe sahip değildir ve onu tanıyan devletlere hiçbir 

hukuki yükümlülük yüklemez. Çünkü bu sadece bir bildiridir. Bu nedenle siyasal 

sistemleri ve dünya görüşleri bir birlerinden hayli farklı devletler tarafından kolayca 

kabul edilebilinmiştir.  

Bununla birlikte, İHEB bağlayıcı nitelikten yoksun olsa bile, tarihi ve manevi 

bakımdan büyük bir değeri vardır. Dünya devletlerinin büyük çoğunluğunun insan 

haklarına ve temel hürriyetlerine inançlarını belirtmelerinin ve bu hak ve 

                                                 
51 Taşkent Savaş, a.g.e., 98-101 
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hürriyetlerin yüksek idea değerler olarak kabul etmelerinin manevi önemi pek 

küçümsenemez.    

 

 

1.2.2. İnsan Hakları Kavramının Anlamı ve Tanımı 
 

Kavramın tanımını (nasıl tanımlandığı) ve anlamını (neleri ifade ettiğini) 

açıklayabilmek için çok eskilere giderek nasıl ve hangi şartlar altında ortaya çıktığını 

ve giderek çeşitli öğeleri ve argümanları kapsamına almakla günümüzde ifade ettiği 

anlama nasıl ulaştığını açıklamak gerekmektedir. Fakat bir önceki alt bölümde bu 

hususa atıf yapıldığı için, fazla detaya inmeden insan hakları kavramının özünü ve ne 

anlaşılması gerektiğine vurgulama yapılacaktır.   

 

 

1.2.2.1. İnsan Hakları Kavramının Tanımı 

Sosyal bilimlere konu olan kavramların tarih boyunca toplumların siyasal, 

kültürel ve ekonomik açıdan özgün niteliklerine ve özellikle o toplum içindeki eşitsiz 

insan toplulukları arasındaki gerilimlere/çatışmalara göre farklı tanımlamalara, 

anlamlara sahip olduğu bilinen bir gerçek. Bu nedenle, tarihe ve hatta onun mirası 

üzerinde duran bu güne baktığımızda "insan hakları"nın da birden fazla ve hatta kimi 

zaman birbiriyle çatışan tanımları olduğunu söylemek mümkündür. Ancak en basit 

ifadeyle insan haklarından kastedilenin, tarih boyunca her insan ve insan 

topluluğunda varolan "insanca yaşama özlemi" olduğunu söyleyebiliriz. Yani "insan 

haklarından kastettiğin nedir?" ya da "senin hakların nedir?" sorusuna; köleci 

toplumlarda kölelerin, feodalizm döneminde serflerin ve tüccarların, sanayi 

devrimleri sonrası işçilerin ve sömürgeler çağında sömürge halklarının vereceği, her 

biri kendi öznel vurgularını içeren farklı cevaplar vardır. Kesin olan tek gerçek, her 

dönemde sınıflar mücadelesinin bu kavrama özgün bir içerik kazandırdığıdır. Ancak 

bu gün çoğunlukla kabul gören ve uluslararası düzlemde normatif yapıyı da kesin 

olarak belirleyen en yaygın insan hakları tanımı, esas olarak Avrupa’daki burjuva 

devrimlerinin ve onun Aydınlanma felsefesinin doğurduğu tanımdır. Buna göre; her 
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insan bireyi, salt bir insan olmaktan kaynaklı, doğuştan sahip olduğu, vazgeçilmez ve 

devredilmez kimi hak ve özgürlüklere sahiptir ve bu hak ve özgürlükler, onun devlet 

erki ve diğer insanlar/insan toplulukları karşısındaki kişisel güvenlik ve özgürlük 

alanını belirler. Bu tanımın ilk somut ifadesini; İngiltere’de soyluların yaşadıkları 

hoşnutsuzlukları ortaya koyarak 1215 yılında Kral John’a karşı haklarını savunmak 

amacıyla bazı istekler ileri sürmüşlerdir. Ortaya konulan bu kararlı tavır karşısında 

Kral anlaşmaya giderek özgürlükler belgesini kabul etmek zorunda kalmıştır. Daha 

sonra 1789 Fransız Devrimi’nde "Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi"nde, 

hatta ondan da önce 1689 İngiliz Devrimi (İngiliz Haklar Bildirgesi) ve 1776 

Amerikan Devrimi’nde (Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ve Virginia İnsan Hakları 

Bildirgesi) bireyin haklarını savunan bir takım gelişmelerin olduğunu görürüz. Tabi 

bu tanımlama, esas olarak "birey"i konu edinir ve özellikle yine Avrupa’daki 1848 

Devrimleri sonrası sosyalist düşünürlerin eleştiri ve katkıları ile karşılaşır. "Birey 

hakları"nın yanına "kolektif hak ve özgürlüklerin eklemlenmesi ile tanım ve kapsam 

genişler. Son yüzyılda ise "Üçüncü kuşak hak ve özgürlükler" olarak bilinen yeni hak 

kategorileri bu tanımı zenginleştirir. Toparlarsak; "İnsan haklarından kastedilen nedir 

?" sorusu, geçmişin mirasıyla birlikte, bizim için bu zamanda, bu ülkede ve bu 

dünyada kavgasını verdiğimiz insanca yaşama özlemimiz ve bu doğrultuda yarınlara 

dair umudumuzdur. İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan 

sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip 

olması gereken hakların hepsine “ İnsan Hakları” denir. İnsan hakları, kişiyi kendi 

özüyle yaşatacak kurallardır. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna 

yakışmayan ve kabul edilemeyecek bir davranıştır. Bu tür ayırımların yapıldığı 

toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır. İnsanlar arasında hak, eşitlik, 

adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de 

artmıştır.52 

 

 

 

                                                 
52 Rand Ayn, “İnsan Hakları”, Sosyal ve Siyasal Teori-Seçme Yazılar (Der. Atilla Yayla), Ankara 
Siyasal Kitabevi, 1993, s. 258-264. 
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1.2.2.2. İnsan Hakları Kavramının Anlamı 
 

İnsan hakları, hem Anayasa, hem Uluslararası hukuk kavramıdır. İnsan 

hakları deyimi geniş kapsamlıdır; bir yandan insanların haklarının devlet organlarına 

karşı korunmasını, diğer yandan da çok boyutlu olan insan kişiliğinin geliştirilmesini 

içerir. İnsan hakları deyimi ile kimi kez tüm insanlara tanınması gereken haklar 

anlatılmak istenir. Buna “soyut anlamda insan hakları” da denir. Bu anlamda insan 

hakları “olanı” değil, “olması gerekeni” gösterir. Soyut anlamdaki insan haklarının 

bir bölümünün, hukuksal güvenceye kovuşturulması, pozitif hukukun bir parçasını 

oluşturması durumunda ise “somut insan hakları”ndan söz edilir. “İnsan hakları”, 

“temel haklar”, “kamu özgürlükleri” deyimleri çoğu kez eşanlamda kullanılan 

değimlerdir. Bu durum da göstermektedir ki, “hak” ve “özgürlük” kavramlarını kesin 

çizgilerle birbirinden ayırmada güçlük vardır. Pek çok hukukçu özgürlüğü bir “hak” 

olarak kabul etmiş, ayrı bir tanımlama yoluna gitmemiştir.53 

Özellikle 1961 ve belli ölçüde de 1982 Anayasalarına kaynaklık etmiş olan 

Federal Almanya Anayasası, “temel hakları” iki kümede toplamıştır. Bunlardan 

birinci kümeyi “devletüstü” temel haklar oluşturur.  Bu kümede, kişi güvenliği, 

inanç, vicdan, basın, dernek kurma hakları gibi, haklar yer alır. Doğal hukuk 

doktrininden kaynaklanan ve klasik-liberal haklar olarak adlandırılan bu haklara 

dokunulamaz, yok edilemez, devredilemez; bunlar yalnız özüne dokunmamak koşulu 

ile sınırlanabilir. İkinci kümeyi ise, “Devletçe tanınan” temel haklar oluşturur. Bunlar 

arasında mülkiyet, miras, dolaşım, konut hakkı gibi, genellikle sosyal, ekonomik ve 

kültürel haklar yer alır. Bunlar hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkilerdir. Devletçe 

tanınan bu haklar da sınırlanabileceği gibi, belli koşullar altında tümden de 

kaldırılabilir. Hemen belirtelim ki, bu tür hakların büyük bir bölümü, yalnız iç 

hukukça değil, uluslararası antlaşmalarla da güvence altına alınmıştır.54  

 Hangi deyimler kullanılırsa kullanılsın, bunların içerdikleri hak ve 

özgürlükler, ülkeden ülkeye değiştiği gibi, zaman içinde de değişiklikler 

göstermektedir. Temel hak ve özgürlüklerin bir bölümü, ulusal yapı güvencesine, bir 

bölümü de uluslararası yargı güvencesine kavuşmuş, bir bölümü ise henüz siyasal bir 
                                                 
53 Gözübüyük Şeref, Gölcüklü Feyyaz, a.g.e., s. 3 
54 A.y., 
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kavram olmaktan öteye geçememiştir. Bunların da hukuksal bir gerçek olabilmesi 

için, pozitif hukuk içinde yer alması ve yargısal bir güvenceye kavuşturulması 

gerekir. 55    

 

1.2.2.3. Avrupa Konseyi’ne Göre İnsan Hakları 
 

Son olarak Avrupa Konseyi’nin İnsan Hakları kavramı denildiği zaman ne 

ifade ettiği ve kavramı meydana getiren ve ona vücut veren öğelerin korunması için 

neler yapmakta olduğu üzerinde durulacaktır. Daha önceki bölümlerde diğer 

uluslararası kuruluşların insan hakları kavramına yapmış olduğu tanım ve 

değerlendirmeler ele alınmışsa da, bu başlıkta özellikle Avrupa Konseyi’nin 

tanımlaması üzerinde durulacaktır. İstihdam koşulları ve sosyal dayanışmanın 

sağlanması için uygun ortam yaratılması, herkese istihdam olanağı ve eşit istihdam 

koşulları yaratmak, bireyler ve gruplar arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın 

sağlanması için uygun ortamın yaratılması gerekmektedir.  Sosyal yardımlaşma ve 

dayanışma duygusu, bireyi ayakta tutan ve yaşamını kolaylaştıran en temel 

özelliklerdendir. Kayıplar ve yasadışı öldürmelerin önlenmesi, tutuklulara işkence ve 

kötü muamelelerin yasaklanması, keyfi olarak özgürlüklerin kaybına yol açan 

uygulamaların durdurulması, makul bir süre içinde adil yargılanmanın yapılması, 

işkence ve gayri insani veya alçaltıcı muamele veya cezanın önlenmesi. Bu gruba 

giren haklar, genelde yargı bağımsızlığı, suç işleyenlere kötü muamelenin önlenmesi, 

bir sözle cezai uygulamaları belirli bir düzene sokan haklardır. Ulusal azınlıklara 

mensup şahısların korunması, kadın erkek eşitliğini teşvik edilmesi, eşcinsellere 

farklı muamelelerin yapılmaması, eğitim, sağlık, can güvenliği, fırsat eşitliği gibi 

temel sosyal hakların sağlanması, ulusal azınlıklara her türlü kültürel ve sosyal 

haklar sağlamak ve toplumsal dengeleri gözetmek, çoğulcu demokrasilerin temel 

görevleri içerisinde yer alıp, sürekli korunması gerekmektedir. Son olarak temel 

demokratik özgürlükler adı altında toplaya bileceğimiz haklardan bahsetmemiz 

gerekmektedir. Basın özgürlüğünün sağlanması, din ve vicdan özgürlüğünün 

                                                 
55 Özer Atilla, “Ülkemizde Eğemenlik ve Yargı Erkinin AİHM Kararları Karşısında Durumu”, s.8, 
(Çevrimiçi)http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/anayargo/aozer.pdf 
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sağlanması, mülkiyet hakkına müdahale edilmemesi ve siyasal özgürlüklerin 

sağlanması, siyasal partilerin kapatılmaması. Bu haklar çoğulcu demokrasilerin 

özünü oluşturan, daha doğrusu demokrasilerin üzerinde inşa edildikleri haklardır. Bir 

anlamda olmazsa olmaz türünden olan bu hakların her hangi birinin ihlal edilmesi, o 

ülkedeki demokrasinin işlevinde sorunlar yaşanmaktadır anlamına gelmektedir.56  

Sayıları dada da artırılabilecek bu tanımlama öğeleri Avrupa Konseyi İnsan 

Hakları Mahkemesine yapılan başvuruların içeriklerinden yola çıkılarak 

oluşturulmuştur. Bilindiği gibi çeşitli ve değişik konularda Mahkemeye başvurular 

yapılmakta ve karara bağlanılmaktadır. Oldukça geniş içerik yelpazesine sahip olan 

bu başvurular hem Konsey yayınları, hem de konuyla ilgilenen yazarlar tarafından 

ana başlıklar altında toplanmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla, insan hakları denildiği 

zaman tek bir konu değil, onun alt başlıkları incelenmeye tabi tutulabilmektedir. 

Böylece, insan hakları denildiği zaman çok sayıda öğe ortaya çıkmaktadır ki, bu 

özelliklerin her birisi ayrı ayrılıkta çok özel bir konuma sahip olan ve korunmaya 

ihtiyaç duyulan özelliklerdir. Avrupa Konseyi, insan haklarını korumak, teşvik etmek 

ve ihlallerinin önlenmesi için kendisine dört temel hedef belirlemiştir: 

- temel hak ve özgürlüklerin korunmasını etkin bir şekilde denetlemek  

- insan haklarına yönelik yeni tehditleri tanımlamak 

- insan haklarının önemi konusunda kamu bilincini geliştirmek 

- insan hakları eğitimini ve bu konuda meslek adamı yetiştirmeyi teşvik 

etmek 

 

 

1.3.3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
 

Sözleşme ve sözleşmeye yapılan ek protokoller, Birlemiş Milletlerce kabul 

edilen sözleşmelerde "Medeni ve Siyasal Haklar" ya da "kişisel ve siyasal haklar" da 

denilen ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasınca "kişi hakları" ve "siyasal haklar" adı 

altında düzenlenen   

                                                 
56 800 Milyon Avrupalı, Avrupa Konseyi Yayınları, s. 29, www.avrupakonseyi.org.tr/800milyon/pdf 
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klasik-liberal (birinci kuşak) hak ve özgürlüklerin bir bölümünü içermektedir. 

Avrupa Konseyi, "sosyal hakları" ayrı bir mekanizma içinde ele almıştır. Güvence 

altına alınan hakların büyük bir kısmı Sözleşme'de, bir kısmı da sonradan çıkarılan 

ek protokollerde yer almış ve sözleşmenin kapsamı zamanla genişletilmiştir. Bu 

genişlemede Avrupa İnsan Hakları Komisyonu (AİHK) ve Avrupa İnsan Hakları 

Divanı (AİHD) İçtihatlarının rolü büyük olmuştur.  

Sözleşme ve eklerinde yer alan haklar sınırlı olduğu gibi, bunların çeşitleri ve 

öğeleri de ayrıntılı bir biçimde düzenlenmemiştir. Bu açıdan Sözleşme, tüm hak ve 

özgürlükleri kapsayıp güvence altına almamaktadır (madde bakımından yetki). 

Sözleşme ve protokollerde yer alan hak ve özgürlükler oldukça sınırlıdır. Bunların 

Batı demokrasisinin ulaştığı düzeyin belki altında kaldığı da söylenebilir. Sözleşme 

ve ek protokollerle güvence altına alınmış olan hak ve özgürlüklere, kimi devletlerce 

iki yönlü kısıtlama getirilmiştir. Bunlardan biri, ilgili devletçe Sözleşme 

onaylanırken, bazı maddelerine çekince koyması, diğeri ise ek protokollerin kimi 

devletlerce onaylanmamasıdır. Sözleşmeyi son yılarda onaylayan devletler, bazı 

maddelerine çekince koyarak hükümlerin uygulama alanını daraltmışlardır. İkinci 

yaygın kısıtlama da, ek protokollerin ya hiç onaylanmaması, ya da bunlara da 

çekince konmasıdır. Bu açıdan Türkiye 1. Protokole ‘Tevhidi Tedrisat Kanunu’ ile 

ilgili bir çekince koymuş, 4,6,7 nolu Protokolleri ise henüz onaylamamıştır (Aralık 

2005)57 

Sözleşmenin bir takım genel özellikleri üzerinde durduktan sonra, Ek 

Protokoller olarak bilinen, Sözleşmenin özüne önemli katkılar sağlamış ve Konsey’in 

amaçlarını, hedeflerini ve görevini tam olarak yapabilmesine yardımcı olan ilaveler 

üzerinde durmamız gerekmektedir. En son On birinci Protokolün ilave edilmesiyle, 

Sözleşmeye ilave haklar eklenmiş ve savunma mekanizması daha da 

güçlendirilmiştir. Hangi Protokolün ne gibi katkılar sağladığını (bazı yeni hakların 

ilave edilmesi hususunda) bu bölümde açıklamakta yarar vardır. Bu protokollerin ilki 

Birinci Protokoldür. Bu protokol 20 Mart 1952’te Paris’te imzalanmış ve 18 Mart 

1954’te yürürlüğe girmiştir. Bu protokolle sözleşmeye üç önemli hak eklenmiştir. 

Bunlar sırasıyla; mülkiyet hakkı, eğitim ve öğrenim hakkı, Yasama meclisinin gizli 

                                                 
57 Gözübüyük Şeref, Feyyaz Gölcüklü, a.g.e., s. 11. 
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oy ve kamuoyunu yansıtır şekilde serbest seçimle oluşturulması. Böylece bu 

protokolün üç önemli konuya atıf yaptığını görmekteyiz. Mülkiyet hakkı; burjuva 

temelli siyasal düşünürlerin görüşlerinin de temelini oluşturmuş ve devletin hiç bir 

zaman müdahale edemeyeceği temel bir hak niteliğindedir. Gerçekten de bu hakkın 

Sözleşme ek protokolünde bir daha belirtilerek güçlendirilmesi, bireyi gözeten ve 

onun temel haklarını savunan mekanizmanın da güçlenmesi açısından önem arz 

etmektedir. Eğitim ve öğretim hakkı da bireyin ergenlik çağından başlayarak devletin 

sağlaması gereken temel hak ve yükümlülükleri arasında yer alır. Devlet bu hakları 

sağlamak zorunda olup, bireyin bu haklardan yararlanmasına da olanak sağlamalıdır.  

Komu oyunu yansıtır biçimde serbest seçimlerin geçirilmesi ilkesi, artık günümüz 

çoğulcu demokrasilerin olmazsa olmaz koşuludur.   

Dördüncü Protokol, 16 Eylül 1993'de imzaya açılmış, katılan devletler 

yönünden 2 Mayıs 1998'de yürürlüğe girmiştir. Bu protokolün özelliği Sözleşmeye 

bazı önemli haklar ilave etmesidir. Bu haklar: özel hukuk ilişkilerinden doğan 

yükümlülükler nedeniyle kişi özgürlüğünü kısıtlama yasağı, serbestçe dolaşma ve 

konut seçme hakkı, vatandaşların sınırdışı edilmesi ve ülkeye girmelerinin 

engellenmesi yasağı, yabancıların topluca sınırdışı edilmeleri yasağı olarak 

sıralanabilir. Özel hukuki ilişkilerde, ilişkinin içeriği uyarınca tarafların üstlenmiş 

oldukları hak ve yükümlülüklerin kişi özgürlüğünü kısıtlamaya yol açmayacağı ve bu 

gibi kısıtlamalara neden olabilecek koşul veya şartlar taşıyamayacağı açık bir şekilde 

ifade edilmiştir. Bu protokolde konumuz açısından önem taşıyan madde 

vatandaşların sınırdışı edilmesi ve ülkeye girmelerinin engellenmesi yasağı 

maddesidir. Azerbaycan bu maddeye çekince koymuş özellikle ‘uzun zamanlı 

problem yaşadığı ülke vatandaşlarının (burada kast edilen ülke Ermenistan’dır)’ bu 

maddenin sağlamış olduğu haklardan yararlanamayacağını ifade etmiştir. Aynı 

zamanda haklı bir neden gösterilmeden ve faaliyetleri ülke birliğini ve bütünlüğünü 

tehdit ettiği yasal yollarla ispat edilmeden yabancıların toplu bir şekilde sınırdışı 

edilmeleri de yasaklanmıştır.   

Üzerinde durulması gereken bir diğer protokol de Altıncı Protokoldür. 28 

Nisan 1983'te Strasbourg'da imzalanıp, 1 Mart 1985’te yürürlüğe giren bu protokol 

ile ölüm cezası kaldırılmış ve gerektiğinde çok sınırlı hallere özel kılınmıştır. 

Azerbaycan ve Ermenistan üyeliğe kabul edilirken bu Protokolü imzalamış ve ölüm 
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cezasını yürürlülükten kaldıran yasal uygulamaları iç hukuklarına uydurarak yasal 

değişim sürecini tamamlamışlardır. Gerçekten de bu Protokol ölüm cezasını 

kaldırarak çok önemli bir ilke imza atmış, uluslararası hukuk alanında devrim 

denilebilecek bir değişimi gerçekleştirmiştir.  

Yedinci Protokol 22 Kasım 1984’te Strasbourg’da imzalanıp, katılan devletler 

yönünden 11.01.1998'de yürürlüğe giren bu protokol yargılama hukukuna ilişkin 

bazı haklar ile üye devletler ülkesinde bulunan yabancılara dair bazı hakları 

içermektedir. Bu Protokolle yeni bir takım haklar öngörülmüştür. Bunlardan ilki, bir 

ülkede yasal olarak bulunan yabancının keyfi surette sınırdışı edilmesini yasaklayan 

maddedir. Yasal bir neden gösterilmeden veya suçu ispat edilmeden devlet 

resmilerinin her hangi bir yabancıyı keyfi surette sınırdışı etmesi yasaklanmıştır. Bu 

madde özellikle yeni bağımsızlığını kazanarak Konsey’e üye olan devletlerin yasal 

düzenlemelerini (ilgili konuda) hızlandırmalarını sağlayan hüküm olma niteliğine de 

sahiptir. Dikkat yetirilirse yabancılar konusunda Dördüncü Protokolden farklı olan 

yeni bir husus getirilmiş ve topluca sınırdışı edilme kavramı çıkarılmış ve yasal 

kelimesi ilave edilmiştir. Yasal olarak bulunmayan yabancının sınırdışı edilmesine 

sınırlama getirilmemiştir. Diğer maddeler; bir suçtan hüküm giyen kimsenin üst 

mahkemeye başvurma hakkı (anayasa mahkemesi veya temyiz mahkemesi gibi), 

haksız hüküm giyen kişiye tazminat ödenmesi ve aynı suçtan dolayı yeniden 

yargılanma yasağı.  Son madde iç hukukun tamamlayıcı bir öğesini oluşturan Medeni 

Kanunu tamamlayıcı niteliktendir. 

Her türlü ayırımı yasaklayan On ikinci Protokol 04.11.2000 tarihinde 

Roma'da imzaya açılmıştır. Henüz yürürlüğe girmemiş olan bu protokol on üye 

devletin, onay belgelerini Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne sunduğu tarihi takip 

eden üç ay sonundaki ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.   

Yukarıdakiler dışında kabul edilen Protokoller ise, Sözleşme tarafından 

kurulan koruma mekanizmasının işleyişini ihtiyaç ve duruma göre, zaman-zaman 

değiştirip düzenleyen protokoller olup, ya bütün taraf devletlerin onayı üzerine 

yürürlüğe girmiş, ya da sadece katılan devleti bağlayarak o devlet tarafından 

uygulanmışlardır. Bunlardan en önemlisi, hiç kuşkusuz, koruma mekanizmasını - 

yani sözleşmenin kurumsal hükümlerini- hükmen değiştiren ve tüm taraf devletlerin 

onayından sonra 01.11.1998'de yürürlüğe giren On birinci Ek Protokol'dür. 
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Strasbourg denetim sistemini yeni bir oluşuma tabi tutan bu Protokol "yeni düzen" 

sıfatıyla tanımlanmıştır. On birinci Protokol ile Sözleşme'de yapılan deşiklikler 

sonucu maddelerin numaraları da değişmiş bulunmaktadır. Bu tür protokollerin 

hükümleri Sözleşme metnine işlenmiştir.  

Sözleşme bireyi uluslararası hukukta da hak sahibi yapmıştır. AİHS, şimdiye 

kadar yapılanlardan farklı olarak, uluslararası hukukta yeni gelişmelere yol açan bir 

sözleşmedir. Bu belge hukuk tekniği açısından uluslararası bir antlaşmadır ve bunu 

imza eden devletler, bazı yükümlülükler altına girmişlerdir. Bu sözleşmenin özelliği, 

alışılmışın dışında, bireylere bazı haklar tanımış olmasıdır. Sözleşme, bireye, 

haklarını çiğneyen devlete karşı İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilme yolunu 

açmıştır. İç hukuk açısından devletin, insan haklarını çiğnemesinden dolayı davalı 

olarak mahkeme önüne çıkarılması, hukukun üstünlüğü ilkesinin egemen olduğu 

demokratik ülkelerde yadırganan bir durum değildir. Buna mukabil insan haklarının 

çiğnenmesinden dolayı devletin uluslararası yargının önüne çıkarılması uluslararası 

adaletin ulusal adalete benzetilmesi ancak AİHS ile gerçekleştirilmiştir. Böylece 

birey, uluslararası hukukta da hak sahibi durumuna gelmiş, Uluslararası Hukuk süjesi 

olmuştur.    

Bireysel başvuru hakkı, Sözleşme ile getirilen denetim sisteminin en önemli 

parçasıdır. Bu yol On birinci Protokol'den önce seçimlik hüküm olarak 

öngörülmüştü; yani bireye, başvuru hakkının tanınması taraf devletin ayrı bir kabul 

beyanına bağlı idi ve süre ile sınırlanabiliyordu. Başka bir deyimle Sözleşme'nin 

onayı otomatik olarak bu yolu açmamaktaydı (eski 25. madde). Böylece Sözleşme 

bireysel başvuru hakkının tanınmasını devletin istek ve takdirine bırakmıştı. On 

birinci Protokol, kişinin devlete karşı etkili şekilde korunması yolunu açan başvuru 

hakkını, devlet başvurusu gibi zorunlu yetki haline getirdi (madde 34). 11. Protokol 

ile AİHK da kaldırıldığı için birey artık, doğrudan doğruya Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi'ne (AİHM) başvuracaktır.  

Devlet başvurusu konusuna ilişkin olarak "ortak güvence" konusunun ele 

alınması gerekmektedir. Sözleşme'nin (1950 tarihli ana metnini) Türkçe resmi 

çevrisinde "müştereken sağlama" olarak adlandırılan ortak güvence konusu, bu 

uluslararası belgenin temel özelliklerinden birini oluşturan "devlet başvurusu 

mekanizmasıdır.  Şöyle ki, Sözleşme ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklerin 
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korunmasından her taraf devlet tek- tek sorumlu tutulmuştur. Her sözleşen devlet, 

diğer taraf devletlerin Sözleşme'ye saygılı olup olmadığını denetlemekle 

yükümlüdür. Bu yükümlülük, yalnız kendi vatandaşlarını veya kendi çıkarlarını 

koruma amacına yönelik değil, Sözleşme'nin uygulama alanı içinde bulunan her 

kesin haklarına ve genel olarak da Sözleşme'ye saygı gösterilmesi amacına 

yöneliktir.  

Böylece Sözleşme ile insan hakları alanında bir "Avrupa kamu düzeni" 

oluşturulmaktadır. Bu nedenle, Sözleşme'nin getirdiği güvence sistemi devletlerin 

öznel haklarına ya da karşılıklılık ilkesine dayanmaz. Bu durum, uygulamaya 

bakıldığında, bir çok devlet başvurusu ile ilgili Komisyon ve Mahkeme kararlarında 

açıkça görülür.  Hukuksal durum böyle olmakla birlikte, uygulamada devletler, ya 

siyasal bir baskı aracı olarak, ya da dolaylı da olsa uyruklarının veya kendilerinin 

çıkarlarını korumak için bu yola başvurmaktadırlar; devlet başvuruları genellikle 

siyasal amaç gütmektedir.   

Sözleşmenin sağladığı güvenceye ilişkin olarak şu hususların belirtilmesi 

gerekmektedir. Sözleşme'nin benimsendiği düzende, insan haklarının iç hukukça 

korunması asıldır. Uluslararası koruma ikincil niteliktedir. Bu nedenle, bireyin 

Sözleşme'nin öngördüğü güvenceden yararlanabilmesi için bazı özel durumlar 

dışında (Uluslararası yargı kuruluşlarının önüne getirilmesi öngörülmeyen durumlar 

dışında)  -önce iç başvuru yollarının tüketmesi gerekecektir. Sözleşmenin öngördüğü 

koruma, tamamlayıcı bir korumadır.  

Sözleşme organları, sözleşen devletlerin yargı organlarının, yasaları doğru 

uygulayıp uygulamadığını denetleyen kuruluşlar değildir. Sözleşme organlarının 

devreye girmesi, ancak Sözleşme ile güvence altına alınmış olan bir hakkın, ulusal 

merciden çıkan bir işlemle zedelenmesi durumunda sözkonusu olur. Başka bir 

değişle sözleşme organları ulusal merciler üstünde ikinci bir temyiz yeri değildir. 

Bunların görevi, Sözleşme kurallarının çiğnenip çiğnenmediğini saptamaktır. 

Sözleşen devletlerin, Sözleşmeden doğan yükümlülükleri nesnel bir 

yükümlülüktür, karşılılık ilkesine dayanmaz. Sözleşme, kişilere sağlanan temel hak 

ve özgürlüklerin, sözleşen devletlerce çiğnenmesini, karşılıklılık koşulu ve 

vatandaşlık bağı aranmaksızın korunması amacına yöneliktir. Sözleşmeye taraf 

devletlerin amacı, insan hakları konusunda Avrupa hür demokrasileri için bir kamu 
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düzeni yaratmaktır; taraf devletlerce üstlenilen yükümler esas itibariyle objektif 

nitelikte olup bunlar arasında sübjektif ve karşılıklı haklar doğurmayı değil, 

bireylerin temel haklarını taraf devletlerden gelecek ihlallere karşı korumaktır. Bu 

nedenledir ki, AİHS'den insan hakları konusunda Avrupa kamu düzenini oluşturan 

anayasal belge olarak söz edilmekte ve bu tür antlaşmalara "yasa antlaşma" adı 

verilmektedir. 

Sözleşme'nin içeriğine ilişkin söylenebilecek bir diğer husus ta sözleşme 

kurallarının sözleşen devletin yalnız vatandaşlarına değil, kendi yetki alanında 

bulunan (yer bakımından yetki) herkese uygulanabilmesidir. Sözleşme'nin birinci 

maddesinde belirtildiği gibi, devlet, Sözleşme'de öngörülen hak ve özgürlükleri 

"kendi yetki alanında bulunan her kese" tanımak zorundadır. Bu düzenlemeden de 

anlaşılacağı gibi, vatandaşlık bağı, hakların korunmasının bir ön koşulu değildir (kişi 

bakımından yetki). Sözleşme, güvence altına alınan hak ve özgürlüklere saygı 

sağlamak üzere bir "Mahkeme" yani yargısal nitelikte bir denetim organı 

öngörmüştür.    

Bir diğer husus ta, sözleşen devletlerin ulusal hukukunu etkilemesi, 

Sözleşmeye aykırı yasaların, Sözleşme'ye uygun bir duruma getirilmesi gereğini 

doğurmasıdır. Bilindiği gibi, birçok sözleşen devlet için, Sözleşme ulusal hukukun 

bir parçasıdır. Kimilerinde Sözleşme Anayasa düzeyinde, kimilerinde yasa, 

bazılarında ise anayasaya aykırılığı ileri sürülemeyen yasa gücündedir. Bu son 

durum, ulusal hukukun Sözleşme'ye uygun olmasında etkili olmaktadır. Unutmamak 

gerekir ki, Sözleşme iç hukuku etkileyen, ortak hukuk kuralları koyan bir belgedir. 

Sözleşme, güvence altına aldığı özgürlüklerin sınırsız olarak 

kullanılamayacağı ilkesinden hareketle, kapsamında bulunan hak ve özgürlüklerin 

düzenlenmesine ilişkin ölçütler koymuştur. Sözleşme, örneğin 8 ila 11. maddelerde 

olduğu gibi hak ve özgürlükleri düzenleyen maddelerin birinci fıkrasında, tanınan 

hak ve özgürlükleri belirtmekte, ikinci fıkrada da kısıtlamada geçerli ölçütlere yer 

vermektedir. Bu kısıtlamalar (müdahale) hem öz, hem biçim yönünden belli 

koşullara bağlanmıştır. Buna göre, temel hak ve özgürlükler, niteliklerine göre, 

ulusal güvenliğin, ülkenin ekonomik çıkarlarının, kamu sağlığının, genel ahlakın, 

başkalarının hak ve özgürlüklerinin, ya da kamu düzeninin korunması, suçluluğun 
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önlenmesi gibi nedenlerle (amaç) ve "demokratik toplumda zorunlu önlemler" 

niteliğinde olması (ölçü) koşulu ile kısıtlanabilecektir.  

Sözleşme ayrıca, savaş ya da ulusun varlığını tehdit eden diğer olağanüstü 

durumlarda, devletlerin Sözleşme'den doğan yükümlülüklerinden bir kısmını askıya 

alabilmelerine olanak tanımıştır (madde 15). Buna karşın Sözleşme, hiç bir devlete, 

olağanüstü durumlarda bile, kişinin yaşama hakkına saygı gösterme 

yükümlülüğünden, ya da işkence ve kölelik yasağından veya suç ve cezaların 

kanuniliğinden kurtulma olanağını vermemiştir. Devletler olağanüstü durumlarda 

bile, bu haklara saygı göstermek zorundadırlar (mutlak nitelikli hak ve özgürlükler).  

Sözleşme 17. maddesi ile "özgürlükleri yok etme özgürlüğünü" yasaklamıştır. 

Sözleşme ile sağlanan hakların, Sözleşme'nin temelini zedelemek amacı ile 

kullanılması durumunda, bazı haklar devletçe kısıtlanabilecektir. Bu madde bir 

bakıma Sözleşme'de yer alan hakların kötüye kullanılmasını önleme amacı 

gütmektedir. Unutulmaması gereken bir nokta, devletin de bu maddeyi kötüye 

kullanmasının önlenmesidir. Bunun için Sözleşme'de, kısıtlamaların uygulama 

alanını sınırlayan kurallara da yer verilmiştir. 18. madde kısıtlamaların amacı dışında 

kullanılamayacağı ve 14. maddede de Sözleşme kurallarının uygulanmasında ayırım 

yapılmaması öngörülmüştür. Ayırım yapmama, kısıtlamaların uygulanmasını da 

içermektedir.  

Sözleşme ayrıca, devletlerin çekince koyma hakkını sınırlandırmıştır. 

Uluslararası hukuka göre, bir devlet andlaşmayı kabul ederken, çekince koyabilir. Bu 

yolla, devlet, andlaşmanın kendi açısından uygulanmasını sınırlandırabilir. Sözleşme, 

çekince hakkının nasıl ve hangi koşullar altında kullanılabileceğini özel olarak 57. 

maddesi ile düzenlemiş ve çekince konmasını aşağıdaki koşullara bağlamıştır: 

- Çekince, Sözleşme'nin belli madde veya maddelerine ilişkin olabilir. Genel 

nitelikte çekince konamaz.  

- Çekince, ulusal bir yasanın Sözleşme ile bağdaşmadığı durumda ve ölçüde 

konabilir. 

- Çekince konusu olan yasa veya yasa hükümlerinin açıkça belli edilmesi 

gerekir.  

Yukarıda sıralanan koşullardan da anlaşılacağı gibi, Sözleşme'ye ancak sınırlı 

bir biçimde çekince konabilir. Sözleşen devletçe, bu koşullara uymayan çekince 
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konması durumunda, çekince geçerli değildir, çekince konmamış gibi Sözleşme 

uygulanır.58                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Gözübüyük Şeref, Gölcüklü Feyyaz, a.g.e., s. 18-23. 
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2. ÜYE DEVLETLERLE AVRUPA KONSEYİ İLİŞKİLERİNDEKİ 

KRİTERLER 
 

Bu ana bölümde, üye devletlerle Avrupa Konseyi arasındaki ilişkilerin hangi 

aşamalardan geçtiği, toplumsal ve siyasal alanda ne gibi gelişmeler kaydettiği ele 

alınacaktır. Özellikle, Konsey’in ağırlıklı olarak üzerinde durduğu mühim siyasal 

kriterlerin ne olduğu ve nasıl gözetildiğine ilişkin mekanizmaların araştırılması 

inceleme konusudur. Referans olarak iki devlet (Azerbaycan ve Ermenistan) baz 

alınarak, birliğe üye olma sürecinde ve üye olduktan sonra yerine yetirmekle 

yükümlü oldukları kriterlerin ne olduğu, taraflar (Üye devlet-Konsey) arasındaki 

ilişkilerde Konsey’in ana prensiplerinin yerleşiklik kazanıp işlevselleşmesi için ne 

gibi görüşme ve girişimlerin olduğu üzerinde durulacaktır. Özellikle Parlamenter 

Asamblesi’nin toplantı ve oturumlarda kabul ettiği belgeler, çalışma/gözlemci 

gruplarının sunmuş olduğu raporların ışığı altında Asamble’nin durum 

değerlendirmeleri incelenecektir.    

 

 

2.1 Azerbaycan’la Konsey Arasındaki İlişkiler 

 

Bahsi gecen devletlerin seçilmesindeki esas neden, aynı coğrafyada bulunan 

bu iki eski SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) üyesinin fiilen savaş 

resmen ateşkes içerisinde olması ve siyasi, ekonomik, toplumsal ve askeri açıdan 

sürekli karşılaştırma (rekabet) konusu yapılmalarıdır. 

 Daha Sovyetler Birliği dağılmadan 1989 yılında taraflar arasında meydana 

gelen ve Birliğin çöküşünden sonra sıcak çatışmaya dönüşen Dağlık Karabağ 

problemi, her iki tarafa büyük can ve mal kaybı yaşatmış, ekonomik ve moral açıdan 

yeri doldurulamaz kayıplara neden olmuştur. Tabi bu husus konumuz açısından 

inceleme dışındadır, sadece olarak bu devletlerin seçilmesinde en önemli kriter 

olarak görülmesi nedeniyle atıfta bulunulmuştur.     

 Konsey’in Azerbaycan’la ilk resmi teması 1992 yılından sonra ilk demokratik 

seçimlerle yönetime gelen milliyetçi güçlerin iktidarı yıllarına tesadüf etmektedir. 
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Konsey’in başkent Bakü’ye göndermiş olduğu temsilciler, demokratik ve hukuka 

saygılı yönetim tarzını seçmiş Azerbaycan’a Konsey’in yardımcı olabileceğini ve bu 

yolda gereken desteği sağlayabileceğini bildirmişlerdir. Bu gelişmeler doğrultusunda, 

Azerbaycan 24 Ocak 1992 tarihinde Avrupa Konseyi’ne Özel Misafir Statüsü için 

başvuruda bulunmuş, 3 Şubat 1995 tarihinde Asamble Bürosu bu başvuruyu 

değerlendirme sürecini başlatmaya karar vermiştir. Daha sonra yaşanan darbe 

girişimi sonrası iktidarın el değiştirmesi, yoğunluğunu ve şiddetini artıran savaş, 

dikkatleri askeri gücün güçlendirilmesine yöneltmiş ve 1995 yılına kadar ciddi 

girişimlerde bulunulmamıştır. Haydar Aliyev iktidarı döneminde de Azerbaycan 

tarafından Konsey’le ilişkilerin başlatılması ve yürütülmesi isteği gelmiş, bununla da 

Azerbaycan tarafı yönetimde hangi gücün olmasından asılı olmayarak demokratik 

çoğulcu yönetimde ısrarlı olduğunu ve ondan asla vazgeçmeyeceğini göstermeye 

çalışmıştır. Tabi uzun süre totaliter rejimle yönetilmeleri ve demokratik yönetim 

mazisinin bulunamayışı, çoğulcu demokrasiye geçişte ve bu yoldaki uygulamalarda 

(özellikle de seçimlerde) eksiklik ve sıkıntıları da hep beraberinde getirmiştir. Bu 

türden sıkıntılar uluslararası demokratik kurumlar gibi Avrupa Konseyi’nin de 

eleştirilerine neden olmuştur. Bu ve diğer türden gelişmeler ve uygulamalar ilerleyen 

alt bölümlerde ayrıntılı şekilde incelenecektir.  

 Düzenlenmiş resmi belge türünde Konsey’in Azerbaycan’la ilk teması 

yukarıda da ifade edildiği gibi 24 Ocak 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Avrupa 

Konseyi’ne Özel Misafir Statüsü için başvuruda bulunmasıyla başlamıştır. Daha 

sonra Konsey tarafından kabul edilen belgeler sırasıyla, 30.06.1992 tarihli 

“Azerbaycan’daki Genel Durum (Doc. 6643)” başlıklı belge ve 08.07.1992 tarihli 

“Azerbaycan’daki Genel Durum (Doc. 6645 No:221) belgeleridir. Haydar Aliyev 

iktidarı döneminde ilk resmi temas 14.02.1995 tarihli “Mülteci ve Zorunlu 

Göçmenlerin Azerbaycan’daki Genel Durumu (Doc.7250)” belgesidir. Aynı yılda 

diğer kabul edilen belgeler: 09.03.1995 tarihli “Mülteci ve Zorunlu Göçmenlerin 

Azerbaycan’daki Genel Durumu (Doc.7266)” ve 25.04.1995 tarihli “Azerbaycan ve 

Ermenistan’daki Mültecilerin İnsani Durumuna İlişkin Komitenin 1263 nolu 

Tavsiyesine Cevap (Doc. 7293)” belgeleridir. Tüm bu belgelerin yazılı versiyonuna 
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ulaşılamamıştır. Zaten konumuz açısından da önem arz etmeyen bu belgelerin 

içeriğine pek gerek duyulmamaktadır.59  

 İlk resmi belge niteliğindeki çalışma, “Asamble Bürosu ve Çalışma Komitesi 

(Standing Comitte) 9-13 Kasım 1995 tarihinde yapmış oldukları ziyaretleri sırasında 

gözlemledikleri Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kabul edilmiş belgedir. 

17.01.1996 tarihli Asamble olağan toplantısında konuyla ilgili hazırlanmış Rapor 

üzerinde değerlendirmelerde bulunmuştur. İlk resmi belge niteliğinde olan bu 

Raporda (konumuz açısından ilk resmi belge) yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 

geniş bir şekilde değerlendirilmiş, ileriye yönelik proje ve çalışmalarında (yasal, 

siyasal, toplumsal) Azerbaycan’dan bir istek gelirse bu istek doğrultusunda çalışma 

ve gözlemci grubu gönderilebileceği vurgulanmıştır.”60 

 

 

2.1.1. Azerbaycan’ın Üyelik Başvurusu ve Konsey’in Durum 

Değerlendirmesi 
 

 “Azerbaycan Avrupa Konseyi’ne 13 Temmuz 1996 tarihinde başvuruda 

bulunmuştur. Fakat bu tarihten önce 28 Haziran 1996 tarihinde Parlamenter 

Asamblesi Azerbaycan Parlamentosuna Özel Misafirlik Statüsü hakkı tanımıştır.”61 

Asamble’nin 1247 nolu ve 1994 tarihli kararı uyarınca, Parlamenter Asamblesi 

kendisine yapılan başvuruyu değerlendirmek ve görüş bildirmek için Bakanlar 

Konseyi’ne iletmiştir. “Bakan Yardımcıları’nın 15 Mayıs 1996 tarihli 566 sayılı 

toplantısında Azerbaycan’ın yapmış olduğu başvuru incelenmiş ve konuya ilişkin 32 

(96) numaralı karar uyarınca, Bakanlar Komitesi 11 Eylül 1996 yılı tarihinde 

Asamble’yi 51 (30A) numaralı Asamble Tüzüğüne uygun olarak görüş bildirmesini 

istemiştir. Tavsiye görüşünde, Konsey Azerbaycan’ın bu girişimini olumlu bulmuş, 

kendisini Avrupa kültürünün bir parçası olduğunu ve çoğulcu demokrasiyi seçme 
                                                 
59 “Situation in Azerbaijan”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc92/edoc6645.htm 
60 “Information Report on the Parliamentary Elections in Azerbaijan (9-13 November 1995)”, 
(Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc96/edoc7430adiii.htm 
61 “Accession of Azerbaijan to the Council of Europe”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc96/edoc7645.htm 
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yolundaki bu istek ve eğilimini desteklediğini ve bundan böyle de destekleyeceğini 

ifade etmiştir.”62   

 Özellikle üyeliğe kabul edilecek olan ülkenin gerçek çoğulcu demokrasiye 

sahip olup, onun temel değerlerine saygı göstermesi gerekmektedir. Vurgulanmak 

istenen bir diğer husus: insan haklarına ve hukukun yüceliğine/üstünlüğüne saygı 

göstermesi ve bu hususta Konsey üyeleri arasında bir uzlaşma olması gerekmektedir. 

Yani aday ülkenin bu hususları yerine yetirdiğine ilişkin üyelerde ortak bir uzlaşının 

da olması gerekir. İnsan Hakları dedikte çok geniş ve kapsamlı bir kavram anlaşılsa 

da, ayrıntılı bir nitelendirilmeye gidilmemiştir. Güçler ayırımı kavramıyla ilgili de 

açıklamalara yer verilmiş, bu üç güç ayırımı arasında (yasama, yürütme, yargı) 

göstermelik değil gerçek anlamda ayırım, karşılıklı denetimin sağlanması gerektiği 

belirtilmiştir. Özellikle yasama ve yargı sisteminde yasalara saygı ve yargının 

bağımsızlığına vurgu yapılmaktadır.  

 Aynı tarihte Parlamenter Asamblesi’ne Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı 

tarafından mektup gönderilmiş, tüm temel (fundamental) demokratik değerlere saygı 

gösterileceği ve onlara işlevsellik kazandırılacağı bir daha teyit edilmiştir. 

Parlamenter Asamblesi’ne yapılan tavsiyelerin içeriğinde aday ülkeleri gözlemci 

grupları aracılığıyla tarama sürecinden geçirilmesi ve uygun monitoringler 

aracılığıyla detaylı fikir oluşturulması üzerinde durulmuştur (32), (96). Doc. 7645 

(1996) 

 1996 yılından başlayarak üyeliğe kabul edilen 2000 yılına kadar üç seçim 

yapılmış ve bunların hepsi AK PA Ad hoc gözlemci grubu tarafından 

gözlemlenmiştir. 1999 yılında ilk kez geçirilen belediye seçimleri, 1998 Kasım 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 2000 Kasım Parlamento Seçimleri. Bu seçimlerle ilgili 

gözlemci raporlarının incelenip değerlendirilmesine bir sonraki bölümde yer 

verilecektir.   

 “Parlamenter Asamblesi’nin 26 Ocak 2000 tarihli 222 numaralı görüş/tavsiye 

kararı ile Azerbaycan’ın Konsey’e üyeliyi onaylanmıştır. Bakanlar Komitesi’nin 

kabul ettiği kararla Azerbaycan 21 Ocak 2001 tarihinde Konsey’e üyeliğe kabul 

                                                 
62 “Accession of Azerbaijan to the Council of Europe”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc96/edoc7645.htm 
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edilmiştir.”63 İlgili kararda çok önemli hususlar yer almakta olup, bu hususların 

hepsine yer vermek gerekmektedir. Alınan karar on dokuz maddeden oluşmakta ve 

bu maddeler de kendi aralarında alt başlıklara bölünmektedir. İlk iki maddede: 

Azerbaycan’ın Konsey’e üyelik için başvuru tarihi, Özel Misafirlik Statüsünün tarihi 

ve Güney Kafkasya ülkelerinin (Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan) Avrupa 

siyasal ve toplumsal kültürüne sahip olduğu üzerine vurgu yapılmış, ilgili devletlerin 

Konsey’in bir parçası olma istek ve çabaları memnuniyetle karşılanmıştır.64 Giriş 

kısmı olan bu iki maddede Konseyi’nin Avrupa coğrafyasının doğal sınırlarına kadar 

genişlemekte ısrarlı olduğu belirtilmiştir. Diğer maddelerin sırasıyla yer aldığı 222 

nolu karar EK-1’de gösterilmiştir 

 EK-1’de belirtilmiş olan maddeleri incelediğimiz zaman, Parlamenter 

Asamblesi’nin, Azerbaycan’ın Konsey üyeliği için onay vermiş olduğunu görüyoruz. 

Fakat ülke sınırları içerisinde yapmış gözlem ve görüşmelerin monitoringi sonucunda 

elde etmiş olduğu eleştirel noktaları da belgeye ilave etmiştir. Üyelik açısından en 

önemli dönüş noktasının 2000 yılı son baharında yapılacak olan Parlamento 

seçimleri olduğunu özellikle belirtmiş (ileriki bölümde daha geniş bir şekilde ele 

alınacak), geniş bir gözlemci grubu gönderileceğini ifade etmiştir. İnsan hakları, 

medya, ifade ve toplanma özgürlüğü konusunda bir takım aksaklıkların olduğu ve bu 

eksikliklerin giderilmesi gerektiği öngörülmüştür.    

 

 

2.1.2. 12 Kasım 1995 Parlamento Seçimleri  
 

 1992 yılı Ocak ayında Azerbaycan tarafından yapılan Özel Misafirlik Statüsü 

başvurusunun gereği olarak Asamble Bürosu Ad hoc gözlemci Komitesi oluşturarak, 

yapılan Parlamento seçimlerini gözlemlemeğe karar vermiştir. Dört kişilik bir 

gruptan oluşan Komite, yaptığı gözlemler sonucu, Asamble’ye sunulmak üzere bir 

rapor hazırlamıştır. Rapor: Azerbaycan’daki Parlamento Seçimlerinin 

Gözlemlenmesi Üzerine Rapor (9-13 Kasım), Belge. 7430, Addendum III başlığı 

                                                 
63 “Azerbaijan’s Application for Membership of the Council of Europe”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta00/eopi222.htm, 
64 A.y., 
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şeklindedir.65 Seçimler olaysız ve sakin bir şekilde geçse de, bir takım ciddi 

usulsüzlükler ve yasaların ihlalleri, polis ve yerel yöneticilerin seçim sürecine 

müdahalesi, bazı adayların ve gözlemcilerin (bir AP gözlemcisi) zorla dışarı 

çıkarılması, birden fazla oy kullanılması ve oy kullanılan sandıkların gizli bir yerde 

mühürlenmesi gibi sorunlar yaşanmıştır. Ayrıca seçim öncesi genel siyasal ortam, 

seçimin yapılmasında izlenen yöntem ve uygulamalar konusunda da genel 

değerlendirmeler yapılmıştır. Gözlemlenen olayların, çoğulcu demokrasiye geçmek 

isteyen bir ülkede yaşanmaması gereken olaylar olduğunu belirten Ad hoc Komite 

üyeleri, gelinen durumun bir an önce Azerbaycan yetkililerine iletilmesi, gereken 

çözümlerin bulunabilinmesi için Avrupa Konseyi ve onun ilgili komisyonları ile sıkı 

işbirliği içine girmesi gerektiğini tavsiye etmişlerdir.66 

 Asamble’nin bu tavsiyelerine duyarlı olan Azerbaycan iktidarı, Avrupa 

Konseyi ile her türlü çalışmaya hazır olduğunu, yapılan eleştirileri yerinde 

bulduğunu, ülkenin demokratik seçim geleneğinin olmadığını, bu nedenle seçim 

tekniği ve uygulamalarında bir takım eksiklikler yaşandığını, bu eksikliklerin de 

aradan kaldırılması için Konsey’le her konuda işbirliğine girmeye istekli olduğunu 

beyan etmiştir. Hem yeni seçim kanunun kabul edilmesi, hem demokratik seçim 

tekniklerinin uygulanması, hem de çoğulcu demokratik rejiminin kurumlarının 

oluşturulup güçlendirilmesi için, Konsey ve onun ilgili komisyonlarına teklifler 

sunmak ve onların tavsiyelerinden yararlanmak için girişimler başlatılmış ve “21 

Ocak 1996 yılında tam üyelik için Konsey’e başvuruda bulunulmuştur.”67 Yapılan 

başvuru ve Konsey’in tavsiye kararının içeriği bir önceki bölümde açıklanmıştır. 

 Azerbaycan yetkililerinin bu açıklamalarını olumlu bulan Konsey, 

Azerbaycan’da bundan sonra yapılan tüm seçimlere gözlemci komiteleri 

göndereceğini, Azerbaycan’la daha sıkı işbirliği imkanlarını geliştireceğini ve gerekli 

tavsiye ve yardımları esirgemeyeceğini belirtmiştir. Yaşanılan sorunların, özellikle 

yeni bağımsızlığını kazanmış ve demokrasiye geçmeye karar vermiş ülkelerin siyasal 

                                                 
65 “Accession of Azerbaijan to the Council of Europe”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc96/edoc7645.htm 
66 “Azerbaijan’s Application for Membership of the Council of Europe”, (Çevrimiçi)  
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta00/eopi222.htm 
67 “Addendum III to the Progress Reportof  the Bureau of the Assembly and the Standing Committee”, 
(Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc95/edoc7430.ad3.htm 
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hayatlarında sık-sık yaşanılan durumlar olduğu belirtilmiş ve ilerleyen zamanlarda bu 

sorunların giderileceğinin umulduğu ifade edilmiştir.  Bu doğrultuda, Asamble 

Bürosu, Azerbaycan’da mevcut olan yasal ve siyasal durumu daha yakından 

incelemek ve devletin hukuksal yapısını öğrenmek için: “6 Kasım 1996 tarihinde, iki 

ünlü hukukçusu olan Rudolf Bernhardt (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkan 

Yardımcısı), ve Marek Nowicki’ni (Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Üyesi) 

incelemelerde bulunmak için Azerbaycan’a göndermiştir. Bu iki hukukçunun 

Azerbaycan’ın başvurusunun Avrupa Konseyi’nin çoğulcu demokrasilere ilişkin 

temel prensiplerine ve insan hakları ve yasalara saygı prensiplerine uygunluğunu 

araştırıp görüş bildirmeleri gerekmekteydi. Bu doğrultuda her iki hukukçu 5-10 

Mayıs 1997 tarihleri arasında Azerbaycan’ı ziyaret etmişlerdir. 7 Kasım 1997 

tarihinde Büro bu ziyaret üzerine bir rapor hazırlayarak, sonuç bildirisi 

yayınlamıştır.”68 

 Yayınlanan bildiride özet olarak şu ifadeler yer almıştır. Siyasi parti liderleri 

ve STK temsilcileri ile yapılan görüşmeler zamanı ülkenin içinde bulunduğu durum 

ele alınmış, yaşanılan siyasal, toplumsal, hukuki sorunlara atıfta bulunulmuştur. 

Özellikle siyasal hayatta yaşanılan ve ciddi boyutlara ulaşmış olan sorunların 

demokratik toplum modeli ile bağdaşmayacağı, bu sorunların demokratik rejim 

kurmak isteyen bir devlette yaşanılmaması gereken hususlar olduğunun altı 

çizilmiştir. Fakat şöyle bir genelleme üzerinde de durulmuştur. Tüm alanlarda 

(ekonomik, toplumsal, siyasal ve hukuki) bir önceki dönemlerle kıyaslamada sürekli 

ilerleme kaydedilmektedir. Gelişmelere 1997 yılından bakıldığında, 1993 ve 1995 

yıllarında yaşanılan sorunlar var olsa da, artık bu sorunların çözümlenmeye doğru 

yol aldığı, bazı sorunların ortadan kalktığı görülmektedir. Hükümet yetkililerinin de 

sorunların tespit edilip üzerine gidilmesi, sorunların çözülmesi için iyi niyete sahip 

oldukları söylenebilir. İnceleme yapan uzmanların hareket noktası da bu olmuştur. 

Dolayısıyla, önemli olan sorunların var olmaması değil, önceki dönemlerle 

kıyaslamada sayılarının azalması, sorunların ortadan kalkması veya bu yolda 

yöneticiler tarafından gösterilen özen ve çabanın yoğunluğudur. Bu bağlamda uzman 

hukukçular raporda ilerleme hususunda olumlu görüşler bildirmişlerdir.  

                                                 
68 “Azerbaijan’s Application for Membership of the Council of Europe”, (Çevrimiçi)  
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc00/edoc8748.htm 
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 Raporda özet olarak belirtilen hususlar olumlu karşılanmalıdır. Gerçekten de 

Azerbaycan’da uygar ve demokratik toplum modeline doğru sürekli ilerleyiş vardır. 

Bu ilerleyiş toplumun tüm kesimlerinde görülmektedir. 1997 yılına gelindiğinde hem 

siyasal, toplumsal, ekonomik, hem de hukuki açıdan (diğer yıllarla kıyaslandığında) 

sürekli bir gelişmenin olduğu gözlemlenmektedir. Muhalif kanadın temsilcileri ve 

uluslararası kuruluşlar tarafından tespit edilmiş sorunların çözülmesi için hükümet 

tarafından girişimler başlatıldığı görülmüştür. Tüm bu girişimlerin olumlu 

bulunmasına rağmen, yeni sorunların yaratılmamasına, eski sorunların (siyasal 

mahkumlar gibi sorunların) devam edilmemesine özen gösterilmelidir. Özellikle de 

Parlamenter Asamblesi’nin yeni sorunların yaratılmaması için sürekli gözlem ve 

incelemede bulunması gerekmektedir.    

  

 

2.1.3.  5 Kasım 2000 Parlamento Seçimleri   
 

Avrupa Konseyi’ne Azerbaycan Cumhuriyetinin 13 Temmuz 1996 tarihli 

başvurusuna, Parlamento Asamblesi 28 Haziran 2000 tarihli 222 (2000) numaralı 

kararıyla olumlu cevap vererek, bir sonraki seçimleri gözlemlemek için Büro Ad hoc 

Komitesi oluşturacağını beyan etmiştir. Böylece, Bakanlar Konseyi’nin vereceği 

cevabın 5 Kasım 2000 tarihli seçimlerden asılı olacağı belirtilmeye çalışılmıştır. Ad 

hoc Komite ilgili seçimleri konu edinen 22 Aralık 2000 tarihli 8918 numaralı (Doc. 

8918) Raporunu hazırlayarak Asamble üyelerinin incelemesine sunmuştur. 

Parlamenter Asamblesi 23 kişilik Ad hoc Komite (gözlemci grubu) oluşturmuş ve bu 

Komite seçimleri gözlemleyebilmek için 2-7 Kasım 2000 tarihleri arasında Bakü’ye 

ziyaret gerçekleştirmiştir. Ayrıca, “Büro MSK’nın seçimlere hazırlık aşamasında 

yardımcı olabilmek için 4 uzman kişiden oluşan bir grup oluşturmuştur. Bu dört kişi 

Asamble eski grup başkanları içerisinden seçilmiştir. Grup Azerbaycan’a sırasıyla 

11-16 Eylül, 23-28 Ekim ve seçim dönemi olmak üzere üç ziyaret gerçekleştirmiştir. 

Bu grubun ziyaretleri bir anlamda durum kontrolü niteliği taşımıştır.”69  
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Ayrıca, seçimler AGİT Parlamenter Asamblesi gözlemci grubu, İnsan Hakları 

ve Demokratik Kurumlar Ofisi (ODIHR), Human Rights Watch ve diğer uluslararası 

kuruluşlar tarafından gözlemlenmiştir. Avrupa Konseyi Ad hoc gözlemci grubu gibi 

bu kurumların ilgili seçim gözlemleme misyon grupları seçim öncesi ve seçim 

sonrası gelişmeleri yakından takip etmiş, bu doğrultuda raporlar hazırlamış veya 

açıklamalarda bulunmuşlardır. Zaten 1998 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra, 

uluslararası kuruluşların Azerbaycan’a olan ilgisi artmış ve bundan sonra yapılan 

tüm seçimler çeşitli uluslararası gözlemci grupları tarafından yakın takibe alınmıştır. 

Çünkü Azerbaycan’da yapılan tüm seçimler ülkenin vermekte olduğu bir demokrasi 

sınavı olarak değerlendirilmiş ve bu sınavda Azerbaycan’ın ne kadar başarılı olduğu 

yakından gözlemlenmeğe çalışılmıştır.  

 

 

2.1.3.1. Seçim Öncesi Süreç 
 

Seçim öncesi süreç denildiği zaman, yapılan yeni yasal düzenlemeler, siyasal 

partilerin ve adayların kayıt altına alınması süreci, seçim kampanyaları ve medya 

özgürlüğünün durumu kast edilmektedir. Dolayısıyla, seçim öncesi sürecin 

anlaşılması yukarıda sıralanan hususların incelenmesiyle mümkün olabilmektedir. 5 

Kasım 2000 tarihine gelindiğinde seçim kanununda bir takım yasal düzenlemelere 

gidildiği görülmektedir. Seçim kanuna göre seçim yönetimi üç kurumla (alt kurumla) 

yürütülmektedir. Merkezi Seçim Komisyonu (MSK), yüz Bölgesel Seçim 

Komisyonu (BSK) ve beş bin bir Daire Seçim Komisyonları (DSK).  MSK on sekiz 

üyeden oluşmakta ve üyelerin dağılım yelpazesi aşağıdaki gibidir: altı üye 

Parlamentodaki çoğunluk partisi tarafından, altı üye Parlamentoda temsil olunan 

bağımsızlar tarafından, son altı üye ise Parlamentodaki azınlık partiler tarafından 

atanmaktadır. Parlamento (Milli Meclis) yüz yirmi beş üyeden oluşmakta ve 

milletvekilleri Azerbaycan vatandaşları tarafından beş yıllık süre için gizli ve 

doğrudan oy kullanma yöntemiyle seçilirler. Parlamentonun yapısı iki gruptan 

oluşmaktadır. Yirmi beş üye, siyasal partilerin ileri sürdüğü adaylar içerisinden nispi 

(proportional) temsil sistemi denilen (%6 barajını aşmak şart koşulmuştur) yöntemle 
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seçilirler. Siyasal parti adayları içerisinde en çok oyu alan kişi milletvekili seçilmeye 

hak kazanır. Diğer yüz üye oy verenlerin sayılarının basit çoğunluğuyla seçilir 

(majority system).70 

Ele alınması gereken bir diğer konu siyasal partilerin ve adayların kayıt altına 

alınması sürecidir. Burada konuya iki değişik açıdan bakmamız gerekmektedir. 

Siyasal partilerin kayıt altına alınması süreci (proportional system) ve bireysel 

başvuruda bulunan adaylar (majority system). Seçim Kanunun 40.2 maddesi 

uyarınca, siyasal partiler veya siyasal parti blokları tarafından ileri sürülen aday 

listelerinin kayıt altına alınabilinmesi için en az yetmiş beş seçim dairesini kapsayan 

ve elli bin kişinin imzası bulunan listelerin MSK’ya sunulması gerekmektedir.71 22 

Eylül 2000 tarihine kadar, MSK nispi temsil sistemiyle seçime katılabilmek için beş 

siyasal partinin kayıt işlemlerini tamamlamıştır. Sekiz siyasal parti veya siyasal 

bloğun başvurularıysa MSK’ya sunulan resmi belgelerde yer alan imzalarda hile 

olduğu kuşkusuyla geri çevrilmiştir. MSK’dan verilen bilgiye göre; toplanan 

imzaların bir çoğu sahteleştirilmiş ve sonuca etki ederek toplamda imza sayısını elli 

binin altına düşürmüştür. Geri çevrilen partilerden dördü MSK’nın kararına itiraz 

olarak mahkemelere başvurmuşlardır. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı H. Aliyev’in 

6 Ekim 2000 tarihli konuyla ilgili demeci yayınlanmıştır. Daha önce geri çevrilen 

parti ve blokların başvurularına yeniden bakılması için MSK’ya gösteriş verilmiştir. 

Yapılan müracaatı dikkate alan MSK, tüm geri çevrilen partilerin kayıt işlemlerini 

tamamlamıştır. Ad hoc Komite, “seçmen tercihlerini genişlendirdiği için alınan bu 

kararı memnuniyetle karşılamış, buna rağmen kayıt işleminde geç kalındığı için ilgili 

partilerin reklam ve tanıtım için yeterli çalışma zamanı bula bilmeyeceklerini ve 

bunun da taraflar arasındaki eşitlik prensibini soru altında bıraktığını 

belirtmişlerdir.”72    

Bireysel adaylara ilişkin duruma gelince şu görüşler ifade edilmiştir. Basit 

çoğunluk sistemiyle seçime katılmak isteyen adayın kayıt işleminin tamamlanması 

için adaylığını ileri süreceği seçim dairesinden iki bin imzalı resmi belgeyi (ilgili 
                                                 
70 “Ad hoc Committee to Observe The Parliamentary Elections in Azerbaijan (5 November 2000)”, 
(Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc00/edoc8918.htm 
71 Azerbaycan Anayasası Seçim Kanunu (40.2 madde) 
72 “Ad hoc Committee to Observe The Parliamentary Elections in Azerbaijan (5 November 2000)”, 
(Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc00/edoc8918.htm 
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bölgede ikamet eden kişilerin imzaları) MSK’ya sunması gerekmektedir 

(Azerbaycan Seçim Kanunu 39.2). Bu seçimlerde, her daireden iki ile yedi arasında 

kişi adaylığını ileri sürmüştür. Sekiz yüz on yedi başvurudan dört yüz sekiz kişinin 

adaylığı Bölgesel Seçim Komisyonlarınca (BSK) onaylanmıştır. Çoğu sayıda 

muhalefet parti adayları ve bağımsız adaylar BSK’lar tarafından geri çevrilmiştir. 

Toplanan iki bin imzada hile ve şüphe olduğu gerekçesi geri çevrilme nedeni 

olmuştur. Geri çevrilen adaylar haklarını mahkemelerde aramağa çalışmışlardır. Ad 

hoc Komite yaşanan bu durumu endişe ile izlemiş, MSK’nın toplanan seçmen 

imzalarına güven duymaması ve bu imzaları geçerli saymaması gibi durumları 

memnuniyetsizlikle karşılamıştır. Bu konuda Ad hoc Komite, seçim yönetmeliğinin 

şeffaf bir süreç oluşturabilmek için yeterli prosedüre sahip olmadığının altını 

çizmektedirler. Bu nedenle bir sonraki seçimlerde bu hususun dikkate alınması, imza 

konusunun ve onun verilen kararlar üzerinde etkileyicilik özelliğinin tümüyle ortadan 

kaldırılması gerekmektedir. Bunun yerine daha şeffaf ve adil bir prosedür 

uygulaması gerekmektedir.  

Son olarak adayların siyasal partiler arasındaki dağılımına yer vermek 

gerekmektedir. Komitenin hazırlamış olduğu rapora göre: “Hakim parti, YAP’ın yüz 

kırk adayı kayıt edilmiştir. Bağımsız adayların sayısı yüz kırk yedi olup, buna 

rağmen geriye kalan on altı partinin kayıt ettirilen aday sayısı yüz on üçtür. 

Sonuncudan kırk aday Azerbaycan Halk Cephesi Partisi (AXCP), yirmi sekiz aday 

Azerbaycan Milli İstiklal Partisi (AMİP), yirmi iki Müsavat Partisi, dört Demokrat 

Parti ve diğer partiler arasında bölünmüştür.”73     

Her ne kadar Komite tarafından eleştirilse de, iktidar temsilcileri karşılaşılan 

durumun haklılık payı olduğunu savunmuşlardır. Özellikle toplam seçmen kitlesinin 

%20-25’nin siyasal parti üyesi olması ve onların çoğunluğunun 5 parti arasında 

bölünmüş olması, siyasal parti adaylarına az sayıda sandalye ayrılmasına neden 

olmuştur. Gerçekten de, toplumunun büyük çoğunluğu parti üyesi olmayan ve 

bağımsızlardan yana oy kullanan seçimlerde hem adaylar, hem de seçilen 

milletvekilleri arasında bağımsızların sayının çok olması doğal karşılanmalıdır. Üye 

sayısı yirmi beş – otuz bin civarında olan bir parti ile, üye sayısı beş yüz binin 

                                                 
73 “Ad hoc Committee to Observe The Parliamentary Elections in Azerbaijan (5 November 2000)”, 
(Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc00/edoc8918.htm 
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üzerinde olan sayasal partinin aynı sayıda aday ileri sürmesi beklenemez ve imza 

prosedürü de bu gerçekliği yansıtmak için uygulanmıştır. Buna rağmen Azerbaycan 

yönetimi, Parlamenter Asamblesi’nin eleştirisini olumlu bulmuş ve her iki 

uygulamayı da yasal yürürlülükten kaldırmıştır.  

Seçmen kayıtları konusunda da bir takım gelişmelerin yaşandığı görülmüştür. 

Şubat 2000 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Merkezi ulusal çapta elektronik 

kayıt altına alınma sürecinin başlatıldığını duyurmuştur. Fakat uygulamanın 

işlevselleşmesi için gereken hiçbir uygulama yapılmamıştır. Seçmen listelerinin 

hazırlanmasının şeffaflık ve yasalara uygunluktan uzak olduğu Konseyce 

memnuniyetsizlikle ifade edilmesi gereken bir diğer husus olmuştur. Seçmen 

listelerinde yaşanan sorunlar, seçim öncesi duruma yapılan eleştiri konuları 

arasındadır. AK dışındaki diğer uluslararası kuruluşlar da bu soruna atıf 

yapmışlardır. Listelerin belirlenen süre içerisinde tamamlanmaması, bir seçmenin 

birden fazla kayıtnın bulunması, yurtdışında ikamet eden kişilerin isimlerinin seçmen 

listelerinde bulunması gibi durumlar yaşanmıştır. Seçim kanununa ilaveler yapılırken 

bu sorunun çözüme kovuşturulması ivedilikle tavsiye edilmiştir.74 Azerbaycan tarafı 

bu sorunun giderilmesi için AK ve diğer uluslararası kuruluşların uzman çalışma 

gruplarıyla her türlü işbirliğine hazır olduğunu belirtmiştir. Seçim kampanyalarına 

gelince, daha önceki seçimlerle kıyaslama yapıldığı zaman, bu alanda önemli 

gelişmeler kaydedildiği söylenebilir. Bu husus özellikle, siyasal partilerin daha açık 

ve özgür bir şekilde seçim kampanyaları yürütmesinde ve seçmenlerle yapılan 

görüşmelerde görülmektedir. Hakim partinin reklam, poster ve panoları çoğunluğu 

oluştursa da, diğer partilerin de reklam panolarını görmek mümkün olmuştur. Buna 

rağmen, seçim kampanyalarının son günlerinde, hükümet yetkililerinin sürece 

müdahaleleri sıklaşmış ve baskıları artmıştır.  

Azerbaycan’da basın, 1995 yılında kabul edilen Anayasa ve Medya Kanunu 

ile düzenlenmiştir. AGİT, Bakü ofisi aracılığıyla yapmış olduğu gözlemlerde medya 

alanında sağlanmış olan ilerleme ve gelişmelere atıfta bulunmuştur. Basına 

uygulanan sansür ve yasaklar 6 Ağustos 1998 yılında kabul edilen kararname ile 

kaldırılmıştır. Seçim kampanyasının başladığı tarihten itibaren partilere devlet 
                                                 
74 “Azerbaijani Parliamentary Elections Manipulated”, (Çevrimiçi) 
http://hrw.org/backgrounder/eca/azerbaijan-elections.pdf, 29 December 2000. 
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kaynaklı yayın kanallarından ücretsiz kullanım hakkı tanınmıştır. Devlet kaynaklı 

televizyon yayın kanalı olan AZTV-1 (tüm ülkeyi kapsayan tek TV kanalı olma 

özelliğine sahiptir) ücretsiz yayın yasasına uymuş, tüm siyasal parti temsilcilerine 

ücretsiz olarak parti platformunu ve kendi görüşlerini ifade etmek hakkı tanımıştır.75 

Buna rağmen İnsan Hakları Örgütünün (Human Rights Watch) yaptığı bazı 

tespitlerde bir takım olumsuzluklarında yaşandığı belirtilmiştir. Sağlanan ücretsiz 

yayın hakkı dışında, devlet kaynaklı basın-yayın kuruluşlarının tümüyle hakim 

partinin reklam ve tanıtımını yaptığı görülmüştür. Muhalefete ayrılan yayın süresi 

siyasi konulu yayın sürelerinin toplamının yüzde birini oluşturmuştur. Bununla 

birlikte, tüm adaylar özel kanallardan ücretli ilave yayın hakkı alabilmişlerdir. Yazılı 

basına ilişkin, her türlü geniş yelpazeye sahip fikirlerin ifade edildiği ve elektronik 

haberleşme ortamında da yürütüldüğü belirtilmiştir. Fakat tüm bu araçlar, ülkenin 

bütününe yayın yapan TV kanalı gibi önemli reklam aracını elinde bulunduran hakim 

partiyle rekabet etmeye yetmemiştir.76 Önde gelen medya temsilcileri ile görüşte Ad 

hoc Komite üyeleri yaşanılan problemlerle ilgili bilgilendirilmişlerdir. 

Görüşmelerde; “özellikle, yayın frekansları lisansının alınmasında yaratılan 

problemler, vergi organı yetkilileri tarafından yapılan yerli yersiz denetimler, gazete 

kağıtları fiyatlarının suni şekilde yükseltilmesi ve esassız nedenlerle gazetelerin 

kapatılması gibi problemler başı çeken sorunlar içerisinde yer almıştır.”77  

 

 

2.1.3.2. Seçim Sonuçları 
       

İlkin sonuçların açıklanmasıyla birlikte AK ve AGİT temsilcileri basın 

konferansı düzenlemiş ve konferansın hemen sonrasında Cumhurbaşkanı H. Aliyev’i 

ciddi boyutlara ulaşan usulsüzlükleri araştırmaya çağırmışlardır. Buna cevap olarak 

MSK bir hükümet bildirisi yayınlamış ve bazı seçim dairelerindeki sonuçların iptal 
                                                 
75 “Final Report on Parliamentary Elections in Azerbaijan, 5 November 2000 and 7 January 2001”, 
http://www.osce.org/documents/odihr/2001/01/1222_en.pdf, 15 January 2001. 
76 “Azerbaijani Parliamentary Elections Manipulated”, http://www.hrw.org/backgrounder/eca/azer-
election-bck.htm, October 2000. 
77 “Ad hoc Committee to Observe The Parliamentary Elections in Azerbaijan (5 November 2000)”, 
(Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc00/edoc8918.htm 
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edildiğini duyurmuş, bu da Ad hoc Komite tarafından olumlu karşılanmıştır. Bakü’de 

bir, diğer seçim bölgelerinde on bir bölgenin seçim sonuçları iptal edilmiş, bu 

bölgelerin seçim komisyon başkanları görevlerinden uzaklaştırılmış, üç ilin valisi 

seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Buna 

rağmen, hakim partinin ezici çoğunlukla zaferi onaylanmış, muhalefet partileri seçim 

sonuçlarını tanımadıklarımı beyan etmişlerdir. Sadece dört siyasal parti yüzde altı 

seçim barajını aşabilmiş, ana muhalefet partisi Müsavat Partisi Parlamento dışında 

kalmıştır. “İptal edilen on bir seçim dairesinin genel sonuçları etkileyemeyeceği 

dikkate alınarak rakamsal sonuçların aşağıdaki gibi kalacağı belirtilmiştir. Yeni 

Azerbaycan Partisi (YAP, hakim parti) on yedi sandalye (%62.45), Azerbaycan Halk 

Cephesi Partisi (AXCP) dört sandalye (%10.80), Vatandaş Birliği Partisi (VBP) 2 

sandalye (%6.31), Azerbaycan Komünist Partisi (AKP) 2 sandalye (%6.28), Müsavat 

Partisi (%4.91), Azerbaycan Milli İstiklal Partisi (AMİP) %3.92, Azerbaycan 

Demokrat Partisi (ADP) %1.11. Basit çoğunluk sistemiyle yapılan seçimlerin oy 

dağılımı sonuçları şöyledir: YAP elli altı sandalye, AXCP bir sandalye, Müsavat 

Partisi 2 sandalye, AMİP 1 sandalye, Bağımsızlar yirmi altı sandalye, diğer partiler 

iki sandalye. Altı MSK üyesi seçim sonuçlarını onaylayan protokolleri imzalamağı 

reddetmişlerdir (2 AMIP, 2 AXCP, 1 Müsavat, 1 Bağımsız). Bu bilgi Azerbaycan 

Merkezi Seçki Komisyonunun resmi internet sayfasından götürülmüştür.78 Her iki 

sonuç protokolü onaylanmak için Anayasa Mahkemesine gönderilmiş, iptal edilen on 

bir dairede tekrar seçimler 4 Ocak 2001 tarihinde yapılmıştır.”79 Önde gelen 

muhalefet partileri seçim sonuçlarını tanımadıklarını ve seçimlerde usulsüzlükler 

yaşandığını ileri sürmüşlerdir. Tepkilerini sokaklarda halk gösterileri şeklinde 

göstermeye çalışan muhalefet, izinsiz gösteriler yapmağa teşebbüs etmiştir. Seçim 

sonrası muhalefetin yaptığı bu türden izinsiz gösterilere polis çok sert müdahale 

etmiş, çok sayıda gösterici tutuklanmıştır. Bundan sonra muhalefetin izinli 

gösterilerine bile hükümet tarafından resmi izin verilememiştir.80   

                                                 
78 5 Kasım 2000 Parlamento Seçimleri Resmi Sonuçları, (Çevrimiçi) 
http://www.cec.gov.az/az/umumi/seckiler-referendumlar/2000.htm 
79 “Ad hoc Committee to Observe The Parliamentary Elections in Azerbaijan (5 November 2000)”, 
(Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc00/edoc8918.htm 
80 “Azerbaijani Parliamentary Elections Manipulated”, (Çevirmiçi)  
http://hrw.org/backgrounder/eca/azerbaijan-elections.pdf, 29 December 2000. 
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Sonuç itibariyle, bu Parlamento seçimleri ülkenin demokratikleşmesi yolunda 

ileriye doğru atılmış bir adım olarak değerlendirilmektedir. Unutulmamalıdır ki, bu 

seçimler topraklarının yüzde yirmisi işkal altında olan, bir milyondan fazla göçmenin 

sorunlarıyla uğraşan bir ülkede yapılmaya çalışılmıştır. Seçim, siyasal çoğulculuk 

prensibi esas alınarak yapılmış, bu da sürecin açık işlemesini sağlamıştır. Eski 

seçimlerden farklı olarak, tüm siyasal partilere nispi temsil sistemiyle seçime 

katılmak hakkı tanınmıştır. Buna rağmen, sekiz partiye son anda seçime katılmak 

hakkı tanındığından, ilgili partilerin seçim kampanyaları için yeterli zaman ve fırsat 

bulamadıklarının da altının çizilmesi gerekmektedir. MSK kanunu ve seçim yasası 

seçim komisyonlarının çok partili esasa göre formalaşmasına olanak sağlamıştır. Her 

iki kanun metni önceki yasal metinlerle kıyaslamada açık ilerleme kaydetmiştir.  

Seçim kampanyaları süreci de önceki seçimlerle kıyaslamada kayda değer 

gelişme göstermiştir. Buna rağmen, seçim kampanyalarının özellikle son günlerde 

devlet yetkilileri tarafından artan oranda sürece müdahale ve engel yaratma 

girişimlerinin de olduğunu üzülerek söylenmesi gerekmektedir. Ayrıca, seçim 

yasalarının yorumlanması ve uygulanmasında yaşanan ciddi eksiklikler Ad hoc 

Komite üyeleri tarafından hayal kırıklığı ile karşılanmıştır. Özellikle seçim günü 

yasal kural ve prosedürlerin ciddi boyutlara varan ihlallerine sahne olmuştur. Bu 

açıdan değerlendirildiği zaman, seçimlerin uluslararası standartları karşılamada 

başarısız kaldığı söylenmiştir. Yeni kabul edilen seçim uygulamasında, özellikle oy 

verme dairelerinde ve oyların sayılması zamanı ciddi sorunlarla karşılaşılmıştır. 

Seçim dairelerindeki görevli kişilerin yeni kural ve uygulamaları benimseyebilecek 

yeterli motivasyona ve tecrübeye sahip olmadıkları gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, 

Azerbaycan’da demokratik tecrübenin gelişmesi için, zihinlerde totaliter ruhlu bazı 

alışkanlıkların terk edilmesi gerekmektedir. Bu da, her kesten önce hükümet 

yetkililerinin üzerine önemli görevler yüklemektedir. Azerbaycan’ın 

demokratikleşme yolunda uzun vadeli taahhütlerini yerine yetirmek için çaba 

harcadığını göstermesi gerekmektedir. MSK’nın ve Anayasa Mahkemesinin on bir 

seçim dairesindeki sonuçların iptali ve yeniden seçimlerin yapılması ile ilgili verdiği 

karar bu hususta atılan bir adım gibi değerlendirilebilir.   

Ayrıca, seçimleri gözlemleyen AGİT Parlamenter Asamblesi gözlemci grubu 

da seçim sonuçlarını değerlendiren bir açıklama yapmış, süreci olumsuz yönde 
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etkileyen bir takım eleştirilerde bulunmuşlardır. Bu seçimlerin AK üyeliği öncesi 

önemli bir sınav niteliği taşıdığına atıf yapan kurum, 1995 yılı 1995 yılı Parlamento 

seçimleriyle kıyaslamada önemli gelişmeler sağlandığını söylese de, demokratik 

prensipleri benimseyen bir ülkede bu türde ihlallerin yol verilmez olduğunun altını 

çizmiştir. Seçim süreçlerinin ülkede yaşanan demokratik hayatın ve demokratik 

gelişmelerin bir yansıması olduğunu vurgulayan kurum, oy verme işlemiyle 

yönetime (dolaylı) katılan bireylerin siyasi tercihlerini ifade etmeleri açısından seçim 

sonuçlarının güvenirliğinin son derece önem taşıdığını vurgulamışlardır.81 

Azerbaycan hükümet yetkilileri yapılan ikili görüşmelerde yaşanan sorunlar 

tartışılmış ve çözümler üzerinde fikir alışverişi yapılmıştır. Azerbaycan tarafı 

eleştirileri kabul etmiş, AGİT ve AK gibi uluslararası kuruluşların bu hususta vermiş 

oldukları hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür etmiştir. Görüşmede on bir 

seçim bölgesi sonuçlarının iptal edildiği, usulsüzlükler yaşanan üç ilin valisinin 

görevine son verildiği belirtilmiştir. Yaşanan sıkıntılara rağmen, demokratik rejimin 

benimsetilmesinde ısrarlı olunduğu, bu hususta Konsey ve diğer uluslararası 

kuruluşlarla sürdürülen görüşmelerin yoğunlaştırılacağı ifade edilmiştir. Sıkıntı 

yaşanan tüm alanlarda uzman kişilerin görüş ve tavsiyelerinden yararlanılacağı, 

benzer durumların yaşanmaması için özen gösterileceği vurgulanmıştır.82        

Görüldüğü gibi, demokratik rejimin yerleşmesi ve işlevselliği açısından temel 

hak ve özgürlüklerin sağlanması son derece önemlidir. İfade özgürlüğü, serbest 

toplanma özgürlüğü gibi temel hakların sağlanması bireylerin siyasal tercihlerinin 

özgür bir ortamda oluşmasına hizmet etmektedir ki, bu da siyasal iktidarı belirleyen 

seçim sonuçlarının sağlıklı bir şekilde oluşmasını sağlamaktadır. İnsan haklarının 

sağlanmadığı ve korunmadığı her hangi bir toplumda demokrasinin işlevselliğinden 

bahsedilemez. Baskı altında tutulmuş siyasal tercihler bu türden toplumlarda hiçbir 

zaman genelin iradesini yansıtmayacağı gibi, seçim sonuçlarının güvenirliğini de 

şüphe altında bırakacaktır.     

 

 

                                                 
81 “Preliminary Statement on Parliamentary Elections in Azerbaijan, 5 November 2000”, (Çevrimiçi) 
http://www.osce.org/documents/odihr/2000/11/1224_en.pdf, 6 November 2000,  
82 A.y., 
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2.1.4. 6 Kasım 2005 Parlamento Seçimleri  
 

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının davetiyesi üzerine, 6 Kasım 2005 

Parlamento seçimlerini gözlemlemek için, Asamble Bürosu 20 Haziran 2005 

tarihinde Ah hoc gözlemci Komitesi oluşturmaya karar vermiştir. 5 Eylül 2005 

tarihinde Leo Platvoet Komitenin Başkanı ve Baş Raportör olarak atanmıştır. 4 

Kasım 2005 tarihinde Parlamenter Asamblesi ile, Demokrasi için Avrupa 

Komisyonu (Venice Komisyonu) arasında imzalanmış anlaşmanın 15. maddesine 

istinaden – seçim yasası Vence Komisyonu tarafından incelenen bir ülkede seçimleri 

gözlemlemek için Ad hoc Komite oluşturmaya karar verirse- Büro yasal danışman 

sıfatıyla Komisyon’dan bir üyesini Komite’ye atamasını isteyebilmektedir. Böylece 

gözlemciler içerisinde yasal süreci incelemek için Venice Komisyonu üyesi de 

bulunmuştur. Ad hoc Komite elli iki üyeden oluşmuştur ki, Büro en kalabalık 

gözlemci grubunu bu seçimlere göndermiştir. Seçim öncesi siyasal atmosferi daha iyi 

inceleyebilmek için Asamble Bürosu, “Leo Platvoet başkanlığında seçim öncesi 

misyon grubunu 11-13 Kasım tarihleri arasında Bakü’ye göndermiştir. Bu grup, 

seçime katılacak tüm siyasal parti liderleri ile, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile, 

Parlamento Başkanı, MSK Başkanı, İçişleri Başkanı ve Anayasa Mahkemesi 

Başkanları ile görüşmeler gerçekleştirmiş, seçim öncesi dönemin nabzını tutmaya 

çalışmıştır. Komite konuyla ilgili Rapor hazırlayarak (Doc. 10751, 29 Kasım 2005) 

incelenmesi için Asamble’nin oturumuna sunmuştur.”83     

Ayrıca AGİT Parlamenter Asamblesi, İnsan Hakları Örgütü (Human Rights 

Watch), BDT Parlamenter Asamblesi de seçimleri incelemek için seçim gözlemleme 

misyon grupları göndermişlerdir. Seçim öncesi siyasal atmosferi yakından 

inceleyebilmek için çeşitli zamanlarda Uluslararası Af Örgütü ve Sınırsız Raportörler 

Örgütü de ülkeye ziyaretler gerçekleştirmişlerdir. Bu kuruluşların 

değerlendirmelerine ilgili bölümlerde atıf yapılacaktır.  

6 Kasım 2005 Parlamento seçimlerinin gözlemlenmesi şu başlıklar altında 

yapılmağa çalışılmıştır: siyasal ve yasal çerçeve, seçim süreci, seçim öncesi ortam 

(insan hakları ve temel özgürlükler), sonuç ve tavsiyeler. 
                                                 
83 “Ad hoc Committee to Observe the Parliamntary Elections in Azerbaijan (6 November 2005)”, 
(Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10751.htm 
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2.1.4.1. Siyasal ve Yasal Çerçeve  
 

Bu seçimler, büyüyen pazar ekonomisinin ve gittikçe artan petrol gelirleri 

sağlayan Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının kullanıma açılmasının sağladığı 

maddi refah yükselişinin gölgesinde yapılmıştır. Buna rağmen, bu gelişmenin benzer 

demokratik reformları beraberinde getireceği yönündeki beklentileri doğrultmamıştır. 

Oysaki, 6 Kasım 2005 Parlamento seçimleri Azerbaycan yönetimi için Avrupa 

Konseyi karşısında götürmüş oldukları taahhütleri yerine yetirebilmek için çok iyi bir 

sınav niteliği taşımaktaydı. Demokratik kurumların işlevselliği üzerine alınan 22 

Haziran 2005 tarihli 1456 nolu kararında Asamble: “Parlamento seçimlerinin Ad hoc 

Komite üyelerinin tümünde şüpheye yer bırakmayacak şekilde demokratik ve şeffaf 

geçirilmesi gerektiğinin zorunluluğu üzerinde durmuştur.”84  

Seçim tarihine kadar bir takım yasal değişikliklere gidilmiştir. Çift seçimli 

meclis sisteminden (nispi/proportional ve basit çoğunluk/majority), birincinin 

ortadan kaldırılmasıyla tek seçimli sisteme geçilmiştir. Yüz yirmi beş milletvekilinin 

tümü adaylar arasından basit çoğunluk esasına göre seçilmişlerdir. Daha önceki 

bölümlerde de belirtildiği gibi seçim yasasının geliştirilmesi için Azerbaycan 

yönetimi Venice Komisyonu ile işbirliğini sürdürmektedir. Azerbaycan’da gündelik 

yayın yapan Azatlık gazetesinde yayınlanan bir haberde: “ 28 Haziran 2005 tarihinde 

Kanuna yapılan ilavelerde Venice Komisyonunun tavsiyeleri dikkate alınsa da, önem 

arz eden konulara hiç atıf yapılmadığı, yapılan değişikliklerinse beklentilerin çok-

çok uzağında kalmış olduğu belirtilmiştir”.85 

Parlamenter Asamblesi ve Venice Komisyonu tarafından ısrarla ileri sürülen 

seçim komisyonlarının terkibinin tüm düzeylerde siyasal partiler arasında eşit ve 

dengeli bölüştürülmesi teklifi, yürürlülükte olan Parlamento tarafından kabul 

edilmemiş bu da Komite tarafından memnuniyetsizlikle karşılanmıştır. Bu husus 

seçim kanununun en büyük zafiyeti olarak eleştirilmiştir. Buna rağmen ortak çalışma 

sonucu seçim kanununa edilen bazı ilave ve değişiklikler seçim sürecinin şeffaflığını 

                                                 
84 “Ad hoc Committee to Observe the Parliamntary Elections in Azerbaijan (6 November 2005)”, 
(Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10751.htm 
85 Rovshan Hacibeyli, “Gozukmeyen Cemiyet”, Azadlık Gazetesi, 5 Kasım 2005. 
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artırdığı, seçim komisyonları ve resmi seçim görevlilerinin tarafsızlığını sağlamağa 

çalıştığı söylenebilir. 

Serbest toplanma kanunu, yerel yöneticilere miting, yürüyüş ve diğer 

kampanya araçlarını sınırlamak ve engellemek için geniş yetkiler vermektedir ki, bu 

da serbest toplanma özgürlüğünün ruhuna aykırı bir uygulamadır. Ayrıca, ilgili 

konuda şikayetlere bakılması hususu da kanunda belirsizliğini sürdürmektedir. 

Demokratik sistemi benimsemiş ülkelerde bu alanda hiçbir sorun yaşanmamaktadır. 

Miting ve gösteriler için izin alınması gerekmemekte, yetkililere sadece uyarı 

mektubu gönderilmektedir. Hükümetin görevi miting için gerekli ortamı ve güvenliği 

sağlamaktır. Bu uygulamaların kanun maddeleriyle düzenlenmesinden ziyade, yılın 

her hangi bir zamanında uygulanmasına olanak sağlanmalıdır. Tabi, hükümetçe 

belirlenen alanlarda yapılması şartıyla…86     

Azerbaycan Seçim Kanunu yurtdışında ikamet eden vatandaşlarının oy 

kullanmasını teşvik etmemektedir. Yeni kabul edilen basit çoğunluklu seçim sistemi, 

her bir seçmenin kullanacağı oyu önemli kılmaktadır. Azerbaycan nüfusunun önemli 

bir bölümünün dışarıda yaşadığını dikkate alırsak, önemli seçmen kitlesinin seçim 

sonuçlarına etki edemediklerini söyleyebiliriz. Bu sorun her seçimde sürekli olarak 

eleştiri konusu olmakta ve çözümünü beklemektedir. Dağlık Karabağ bölgesi ve 

Azerbaycan’ın işgal altında olan diğer bölgelerinden göç etmek zorunda kalan 

seçmenlerin de önemli sorunlarla karşılaştığı söylenebilir. Göçmen statülü bu 

seçmenlerin oy kullanmaları için dokuz seçim bölgesi tahsis edilmiş, bu seçim 

bölgelerinde oy kullanacak kişilerin kayıtlarında da büyük hatalar yapıldığı 

gözlemlenmiştir.  

Tüm bu yaşanılanlara rağmen, Cumhurbaşkanı İlham Alieyv’in 11 Mayıs ve 

25 Kasım 2005 tarihli “Seçim Pratiğinin Geliştirilmesi” isimli yayınladığı iki 

kararname uluslararası kuruluşlar tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. 

Kararnameler özet olarak: demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesi hususunda 

gerekli temel koşulların sağlanması için uygun siyasal, hukuki ve toplumsal ortamın 

                                                 
86 “EU-South Caucasus: Concrete Human Rights Benchmarks Needed”, (Çevrimiçi) 
http://hrw.org/english/docs/2005/12/09/azerba12177.htm, 12 September 2005. 
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hazırlanması içeriğine sahiptir.87 Özellikle devlet resmilerinin ve yerel yöneticilerin 

bir veya birkaç aday lehine seçim sürecine müdahaleleri yasaklanmıştır. Buna 

rağmen, bu kararnamenin yerel ve bölgesel yöneticiler tarafından dikkate alınmadığı 

ve sürece sık-sık müdahale edildiği uluslararası kuruluşlar tarafından 

gözlemlenmiştir.88 25 Ekim 2005 tarihli yayınlanan “Seçim Sürecindeki Eksiklikler 

Üzerine” isimli kararnamenin esas konusu özellikle muhalefet ve Venice Komisyonu 

tarafından sürekli gündemde tutulan tekliflerin icrasıyla ilgiliydi. Seçmen kayıtlarının 

sağlıklı yapılması, tekrar oy kullanılmasının önlenmesi için parmaklara mürekkep 

sürülmesi ve yerel yöneticilerin seçim sürecine müdahalelerinin önlenmesi gibi. Ad 

hoc Komite tarafından eleştirilen bir diğer konu da, “özellikle yüksek ticari ve maddi 

durumlara sahip adayların seçim öncesi yapmış oldukları çalışmaları (kişilere erzak 

dağıtılması, yollara asfalt çekilmesi, birkaç kişinin evinin tamir edilip reklam 

malzemesi gibi televizyonlarda yayınlanması gibi) demokratik seçim yönteminin 

ruhuna aykırı olmasıyla ilgilidir.”89 Dolayısıyla, Cumhurbaşkanının yayınlamış 

olduğu bu kararnameler seçim kanunun ilgili maddelerinin düzgün yorumlanması ve 

uygulanmasına yardımcı olmakta, yetkililerin sorumluluklarını tekrar hatırlatarak bu 

hususa açıklık getirmektedir. Venice Komisyonu ile sürdürülen ikili görüşmeler 

sonucu yasal düzende var olan eksiklikler giderilip, Avrupa standartlarına uyumlu 

hale getirilmeğe çalışılsa da, yorum ve uygulamada sıkıntılar yaşandığı 

anlaşılmaktadır. Cumhurbaşkanı Aliyev’in bu girişimleri olumlu karşılanmış ve 

uluslararası kuruluşlar tarafından takdir edilmiştir.  

Görüldüğü gibi, 2005 yılına gelindiğinde bile Azerbaycan halen bazı 

alanlarda sorunlar yaşamaktadır. Özellikle serbest toplanma özgürlüğü ve seçim 

sürecinde yaşanan bazı sıkıntılar bir türlü sona erdirilememekte, bu da hükümeti sık-

sık eleştirilerle yüz yüze bırakmaktadır. Buna rağmen yeni göreve başlamış 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in (Ekim 2003) Mayıs ve Ekim 2005 tarihli yayınlamış 

olduğu kararnameler ve bu kararnamelerde yer alan ayrıntılı düzenlemeler 

                                                 
87 “Joint Recommendations on the Electoral Law and the Electoral Administration in Azerbaijan 
(OSCE/ODIHR Analysis of the Electoral Code of the Republic of Azerbaijan)”,(Çevrimiçi) 
http://osce.org/documents/odihr/2004/06/4309_en.pdf, 1 June 2004 
88 “Azerbaijan Elections and After (Human Rights Watch Briefing Paper)”, (Çevrimiçi) 
http://hrw.org/backgrounder/eca/azerbaijan1105/index.htm, 18 November 2005 
89 “Ad hoc Committee to Observe the Parliamntary Elections in Azerbaijan (6 November 2005)”, 
(Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10751.htm 
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uluslararası kuruluşlar tarafından memnuniyetle karşılanmıştır ve takdir edilmiştir. 

Bu türden uygulamaların sürekliliğine ihtiyaç duyulmaktadır.      

 

 

2.1.4.2. Seçim Süreci 
 

Bu bölümde seçim yasasına yapılan ilave ve düzelişlere, adaylar ve seçmen 

listelerinde yaşanmış olan sorunlara atıf yapılmağa çalışılmıştır. Seçim yasasında 

yapılan bazı değişikliklerle seçim komisyonlarının terkibine yeni düzenlemeler 

getirilmeğe çalışılmıştır. MSK Başkanını da içermekle tüm seçim komisyonları 

başkanları Parlamento üyelerinin çoğunluğu tarafından atanır. Parlamentodaki 

çoğunluk iktidar partisinin elinde olduğundan, seçim komisyonları her düzeyde 

(MSK, bölgesel seçim komisyonları ve yerel seçim daireleri) hakim partinin isteği 

doğrultusunda formalaşmaktadır. Parlamenter Asamblesi Venice Komisyonu ve 

AGİT, seçim komisyonlarının siyasal partiler arasında eşit şekilde dağıtılması 

gerektiği yönünde tekliflerinin hükümet tarafından dikkate alınmamasından 

memnuniyetsizlik duyduklarını ifade etmişlerdir. Demokratik seçimlerin geçirilmesi 

ve seçim sonuçlarının güvenirliğinin sağlanması için, ilk önce yasal düzenlemelerin 

demokratik standartlara uyumlu hale getirilmesi gerektiği, tüm uluslararası kuruluşlar 

tarafından tavsiye edilen öneriler içerisinde yer almaktadır. Hem seçim sürecini 

(siyasal partilerin kayıt işlemleri, seçim kampanyaları ve diğerleri) düzenleyen 

yasaların kabul edilmesi, hem de seçim sürecini denetleyen seçim komisyonlarının 

içeriğinin tümüyle tarafsızlaştırılarak bağımsız bir kimliğe bürünmesi son derece 

önemlidir. Muhalefet partileri ve STK’lar tarafından teklif olunan önerilerin kabul 

edilmemesini eleştiren uluslararası kuruluşlar, demokratik siyasal iktidarın tüm 

tekliflere açık olmaları gerektiğini vurgulamışlardır.90 

Komitenin yapmış olduğu incelemenin bir hususu da MSK’nın çalışma 

prensibine ilişkindir. MSK, düzenli olarak yaptığı toplantıları kamuya açık şekilde 

gerçekleştirse de, seçim yasasında öngörülen teknik hazırlık çalışmalarının büyük bir 

                                                 
90 “Joint Recommendations on the Electoral Law and the Electoral Administration in Azerbaijan 
(OSCE/ODIHR Analysis of the Electoral Code of the Republic of Azerbaijan)”,(Çevrimiçi) 
http://osce.org/documents/odihr/2004/06/4309_en.pdf, 1 June 2004 
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bölümünü yasal süreç sona erdikten sonra incelemeye almıştır. Komite tarafından 

hazırlanan rapora göre; “Cumhurbaşkanı tarafından 25 Ekim 2005 tarihli yayınlanan 

kararname, Venecie Komisyonu tarafından ileri sürülen şikayet ve önerileri 

karşılamak amacı taşısa da, imzalanıp yayınlanmasında çok geç kalındığı için, 

kararnamenin demokratik süreç üzerinde pek etkili olamadığı ileri sürülmüştür.” 91  

Askeri kesimin oy kullanmasının organizasyonunda da problemler 

yaşanmıştır. Seçim yasası askeri sınıfın önceden belirlenmiş uygun seçim 

dairelerinde oy kullanması gerektiğini, istisnai durumlarda özel askeri seçim daireleri 

oluşturulması gerektiğini öngörmüştür. Buna rağmen hiçbir olağanüstü durum 

olmamasına rağmen, özel askeri seçim daireleri oluşturulmuştur. MSK 

temsilcileriyle birlikte Savunma Bakanlığının organize ettiği ve yönettiği oy 

kullanma sürecinin şeffaflıktan tümüyle uzak kaldığı söylenebilir. Tüm bunlara 

rağmen Komite, MSK’nın yeni seçim sistemini tanıtmak ve seçmenleri 

bilinçlendirmek için göstermiş olduğu girişim ve çabaları memnuniyetle 

karşılamıştır.       

Adayların kayıt altına alınması süreci çok serbest ve özgür bir ortamda 

gerçekleştirilmiştir. Yüz yirmi beş sandalye uğrunda yarışmaya katılmak için 

başvuru yapan iki bin yüz kırk sekiz adaydan, iki bin altmış üçünün başvurusu kabul 

edilmiştir. Bu kadar fazla sayıda adayın kayıt altına alınması ve sürecin tümünde 

sağlanan ilerlemeler eski seçimlerle kıyasla çok önemli bir gelişme olup, Ad hoc 

Komite tarafından takdir edilmiştir. Hakim YAP partisinden çok sayıda kişi bağımsız 

olarak kendi adaylıklarını ileri sürmüşlerdir. Maalesef onların neredeyse tümü, seçim 

tarihinden önce YAP tarafından desteklenen kişiler lehine adaylıklarını geri 

götürmüşlerdir. Takınılan bu tavır seçim öncesi perde arkası oyunların yaşandığı 

yönünde endişe uyandırmıştır. Seçimde incelemelerde bulunan bir gazete 

muhabirinin haberine göre: “Toplamda dört yüz yetmiş altı üye 26 Ekim tarihinden 

önce adaylıklarını geri götürmüşlerdir. Kırk bir adayın başvurusu Temyiz 

Mahkemesi (Appeal Court) ve MSK tarafından iptal edilmiştir. Gözlemciler, 

                                                 
91 “Ad hoc Committee to Observe the Parliamntary Elections in Azerbaijan (6 November 2005)”, 
(Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10751.htm 
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özellikle adayların geri çekilmeleri için üzerlerinde baskı yapıldığı yönünde çok 

sayıda şikayet almışlardır.”92 

Bir diğer konu da seçmen listelerinde yaşanan sorunlarla ilgilidir. Yerel 

yöneticiler tarafından hazırlanan seçmen listelerinde eksiklikler bulunmuş ve 1 Ekim 

2005 tarihine kadar bu kişilere sorunların giderilmesi için süre tanınmıştır. Fakat 

özellikle adreslerde yapılan hatalar yüzünden sorunların çoğu giderilememiştir. 

Listelerde isimleri olmayan seçmenler, oy verme gününde seçim süresi dolana kadar, 

mahkeme kararıyla oy kullanabilme hakkından yararlanabilmişlerdir. Bu türden 

kararların alınması mahkemelerin çok hızlı ve seri çalışmasını zorunlu kıldığından, 

kırsal kesimlerde bu uygulamanın beklenen başarıyı sağlayacağı şüphe doğurmuştur. 

Azerbaycan vatandaşı olup, fakat Azerbaycan sınırları dışında yaşayan ve diplomatik 

temsilciliklerde kayıtlı olmayan kişilerin seçim yasasına göre isimleri listelerde 

bulunmamakta, bu da çeşitli kişiler tarafından suiistimal edilmektedir. Bu husus ta 

seçim kanununda beliren bir eksiklik gibi görünmektedir. Seçim yasası uyarınca, 

birden fazla oy kullanılmasının karşısını almak için, seçmenlere oy verme kartı 

dağıtılmıştır. Buna rağmen, hem kartların dağıtımında, hem de kartta yer alan 

bilgilerin doğruluğunda sorunlar yaşanmıştır. Çeşitli uluslararası gözlemci grupları 

bu gibi durumların önüne geçilmesi için parmaklara mürekkep sürülmesini önermiş 

ve 25 Kasım 2005 tarihinde Cumhurbaşkanının yayınladığı kararname ile şeffaf 

mürekkep uygulamasına geçilmiştir.93 Muhalefet partileri ve muhalefet yanlısı 

STK’lar tarafından yoğun bir şekilde ileri sürülen mürekkep uygulaması, Venice 

Komisyonu, AGİT Bakü Ofisi, İnsan Hakları örgütü (Human Rights Watch) gibi 

diğer uluslararası kuruluşlar tarafından da desteklenmiş, hükümetin seçim 

sonuçlarında kuşku ve endişeye yer bırakmayacak tüm öneri ve teklifleri dikkate 

alması gerektiğini vurgulamışlardır. Özellikle AGİT temsilcileri Azerbaycan 

hükümeti tarafından Avrupa demokrasilerini örnek göstererek mürekkep 

uygulamasına karşı çıkmalarını kabul etmemiş, Azerbaycan gibi ülkelerde 

demokratik değerlerin yerleşeceği zamanda kadar bir takım zorunlu uygulamaların 

                                                 
92 Aslıhan Yıldız, “Bakü’de Seçimler Öncesi Sessiz Bekleyiş”, Zaman Gazetesi, 6 Kasım 2005. 
93 “Aliyev: Adil ve Demokratik Seçimler Olacak”, Zaman Gazetesi, 5 Kasım 2005. 
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yapılması gerektiğini savunmuşlardır.94 Azerbaycan tarafı, bu hususta fazla ısrarcı 

olmamış, uluslararası kuruluşların tavsiyelerini kabul etmiş ve uygulamaya 

koymuştur.    

 

 

2.1.4.3. Seçim Öncesi Ortam   
 

Seçim öncesi ortam çekişmeler ve değişkenliklerle zengin olmuştur. 

Uluslararası kuruluşların iktidar ve muhalefet partileri arasında diyalog teşebbüsleri 

hep yüzeyde kalmış, ciddi sonuçlar doğurabilecek seviyeye yükselememiştir. Nedeni 

ise, her iki tarafın kendi görüşlerinden ödün vermemesi ve karşılıklı duyulan 

güvensizliğin devam etmesi olarak gösterilmiştir. Kiev ve Tiflis’te olduğu gibi, 

muhalefetin seçim sonrası protesto kampanyaları ve vatandaş itaatsizliği yoluyla sivil 

iktidar değişimi girişimleri de güçler dengesinin zayıf olması nedeniyle başarısızlıkla 

sonuçlanmıştır.  

Serbest toplanma özgürlüğü ve insan hakları konusu da seçim öncesi ortamın 

en sorunlu konuları içerisinde yer almıştır. Seçim öncesi ortamda incelemelerde 

bulunmuş Milliyet gazetesi muhabirinin sunmuş olduğu habere göre; “Bakü’nün 

merkezi meydanlarında muhalefetin organize ettiği yürüyüş ve gösterilerin 

engellenmesi esas tartışma konusunu oluşturmuş, uluslararası organizasyonlar 

muhalefet partilerine çatışmalardan uzak durmak, seçim çalışmaları ve seçmenlerle 

görüşmelere daha fazla ağırlık vermeleri gerektiğini tavsiye etmiştir. Bölgelerde 

muhalefetin serbest toplaşma özgürlüğü engellenmekte ve sert polis müdahalelerine 

maruz kalmaktadır. Muhalefetin izinli gösterileri bile polis tarafından tahrik 

edilmekte ve gösterilere engeller yaratılmaktadır.”95  

Hükümet yetkilileri ve özellikle yerel yöneticiler hakim parti adaylarını 

destekleyen, muhalefet parti adaylarının tanıtımını engelleyen girişimlerini 

sürdürmüşlerdir. Özellikle, okullarda YAP adaylarının tanıtımı ve desteklenmesi gibi 

                                                 
94 “Joint Recommendations on the Electoral Law and the Electoral Administration in Azerbaijan”, 
(Çevrimiçi) http://osce.org/documents/odihr/2004/06/4309_en.pdf, 1 June 2004 
95 Cenk Başlamış, “Aliyev Muhalefeti Başsız Bıraktı”, Milliyet Gazetesi, 5 Kasım 2005. 
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etkinliklere sık-sık rast gelinmiştir.96 Komite ve diğer uluslararası gözlemciler bu ve 

benzeri türden girişimlerin demokratik toplumda kesinlikle yeri olmadığını ifade 

etmiştir.  

11 Mayıs ve 25 Ekim tarihli Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanan 

kararnameler, seçim öncesi dönemde rast gelinen birçok sorunlara atıf yapmakta ve 

ilgili devlet yetkililerine demokratik seçimlerin yapılması için gereken tedbirlerin 

alınmasını öngörse de, Ad hoc Komite kararnamelerin beklendiği gibi 

uygulanmadığını ve sorunlara çözüm getirmediğini söylemek gereği duymuştur.97    

Genel olarak bakıldığında, önceki seçimlere kıyasla önemli gelişmelerin 

sağlandığı görülmektedir. Önceki seçimlerde sürekli eleştiri konusu olmuş 

durumların ortadan kalktığı ve bu yönde Cumhurbaşkanının şahsi iradesinin ifadesi 

olan iki kararnamenin yayınlandığını görüyoruz. Demokratik sürecin gelişmesine 

hizmet eden ve uluslararası kuruluşlarca yapılan tavsiyelere cevap veren iki 

kararname kabul edilmiştir. Maalesef, eski sorunların giderilmesine paralel olarak 

demokratik hayata darbe vuran yeni sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Gazetecilerin öldürülmesi (dövülmesi), faillerin yakalanmaması, muhalefet 

yandaşlarının asılsız iddialarla suçlanarak tutuklanması (ki, sık-sık yaşanmaya 

başlayan bir durum olmuştur), ana muhalefet partilerinin yönetim merkezinin 

(karargahının) siparişli mahkeme kararlarıyla alınması gibi durumlar demokratik 

sürecin sürekli eleştirilmesine neden olmuştur.  

Televizyon kanalları Azerbaycan’da haberleşmenin temel kaynağıdır. Basılı 

medya az da olsa kırsal kesimlere ulaşabilmekte, çoğu gazetelerin bu hususta 

imkanları sınırlı kalmaktadır. Seçim yasası uyarınca, altmışın üzerinde adayı kayıttan 

geçmiş blok ve siyasal partiye ücretsiz televizyon yayın hakkı tanınmıştır. Bu hak 

tüm partilere tanınmış ve onlar arasında ayırım gözetilmemiştir. Bunun dışında 

yapılan tüm ilave reklam tanıtımları ve benzeri yayınların tümü ücrete tabi 

tutulmuştur. Tüm bu gelişmelere rağmen devlet kaynaklı basılı ve görsel medya 

kuruluşlarının, tarafsızlık hususundaki beklentileri tam olarak karşılayamadıkları 

söylenebilir. 11-15 Nisan 2005 tarihleri arasında Azerbaycan’a ziyarette bulunmuş 

                                                 
96 “Canlı Yayın Yasak: Azerbaycan’ın Gizli Seçimi”, Radikal Gazetesi, 6 Kasım 2005. 
97 “Ad hoc Committee to Observe the Parliamntary Elections in Azerbaijan (6 November 2005)”, 
(Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10751.htm 
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AGİT temsilcilerinin hazırladıkları tavsiyeler içerikli mektupta şu hususlara atıf 

yapılmıştır: “Devlet kaynaklı yayın yapan AZ TV-1 kanalı haber programları ve 

diğer yayınlarında açık bir şekilde hakim partiyi kayıran ve muhalif partilere yer 

vermeyen yayınlarıyla tarafsız olma özelliğini kaybetmiştir. Kamuya açık televizyon 

kanalı olarak bilinen İTV de benzer özelliklere sahip olsa da, AZ TV-1’e oranla diğer 

partilere daha çok zaman ayırmaya çalışmıştır. Özel kanallar ise hakim partinin 

denetiminde olduğundan muhalif kanata yayın hakkı tanımamıştır. Özel kanal olan 

ANS, taraflar arasında dengeyi gözeten ve seçim kampanyalarını eşit şekilde 

yansıtmaya özen gösteren yegane kanal olmuştur. Maalesef bu kanal da tüm ülkeye 

yayın yapamamakta ve bu konuda gerekli lisans işlemlerini tamamlayamamıştır.”98 

Basılı medya tüm çeşitli görüşler yer almakta olup, çoğu zaman temsilcisi olduğu 

partiden yana yazılar yayınlamışlardır.  

 Yapılan seçimlerin demokratikliği açısından önem arz eden bir diğer husus ta 

oyların sayılması işleminin dolayısıyla da seçim sonuçlarının güvenirliğidir. AK, 

AGİT gibi uluslararası kuruluşlar oyların sayılması sürecinde yakından iştirak etmiş 

ve incelemelerde bulunmuşlardır. AK PA Ad hoc Komitesinin hazırladığı raporda 

yer alan bilgilere göre: “Oy kullanılan dairelerin yüzde seksen üçünde uluslararası 

gözlemciler bulunmuşlar veya bu daireleri ziyaret etmişlerdir. Gözlemcilerin 

hazırlamış oldukları rapora göre; “hükümet yetkililerinin oylama sürecine sık-sık 

müdahalesi, seçmenler üzerinde baskı oluşturma ve birden fazla oy kullanma gibi 

ihlaller en çok eleştirilen konular olmuşlardır. Her ne kadar geç verilmiş karar olsa 

da, genel olarak tüm seçim daireleri parmaklara mürekkep uygulamasını başarılı bir 

şekilde gerçekleştirmişlerdir. Sadece seçim dairelerinin yüzde on üçünde uluslararası 

gözlemciler mürekkep sürülmediğini veya bunun tam olarak uygulanmadığının 

şahidi olmuşlardır. Buna rağmen, uygulayıcıların yeterli tecrübeye sahip 

olmamasının uygulamanın verimini düşürdüğünü özellikle belirtmek 

gerekmektedir.”99 

                                                 
98 “Report by the OSCE Representative on Freedom of the Media on His (Miklós Haraszti ) 
Assessment Visit to Azerbaijan” (Çevrimiçi) 
http://www.osce.org/documents/rfm/2005/07/15783_en.pdf, 14 July 2005.  
99 “Ad hoc Committee to Observe the Parliamntary Elections in Azerbaijan (6 November 2005)”, 
(Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10751.htm 
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 Gözlemcilerin gidemediği ve parti gözlemcilerinin bulunmadığı seçim 

dairelerinin neredeyse tümünde usulsüzlükler had safhaya ulaşmıştır. Tüm bunların 

dışında en büyük ihlal ve usulsüzlüklerin yaşandığı durum oyların sayılması zamanı 

gerçekleşmiştir. Raporda yer alan bilgiye göre; “uluslararası gözlemciler, seçim 

zamanı oyların yüzde kırk üçünün çok kötü sayıldığını söylemişlerdir. Oyların 

sayılması zamanı yaşanılan usulsüzlükler seçim sonuçlarının güvenirliğini şüphe 

altında bırakmıştır.”100 AK PA gözlemci grubunun bu açıklamalarına AGİT 

Parlamenter Asamblesi temsilcileri de katılmışlardır. BDT PA gözlemci grubu ve 

Türkiye Marmara gözlemci grubu üyeleri seçimleri son derece demokratik ve olumlu 

bulduklarını ifade etmişlerdir. 101 

 Oyların partiler arasında dağılımı ise şu şekilde gerçekleşmiştir: “YAP 61 

milletvekili (%51), Azatlık Bloğu 5 milletvekili (%4.8), Yeni Siyaset Bloğu 2 

milletvekili, Bağımsızlar 39 milletvekili (%33), sonuçları iptal edilen daireler 11, 

diğer partiler 7.”102 

 

 

2.1.4.4. Sonuç ve Tavsiyeler 
 

Azerbaycan’da yapılan 6 Kasım 2005 tarihli Parlamento Seçimleri Avrupa 

Konseyi önünde götürülmüş taahhütlere ve demokratik seçim standartlarına cevap 

vermemiştir. Seçim öncesi süreçte bir takım gelişmeler sağalansa da, insan hakları, 

siyasal mahkumlar, serbest toplanma hakkının sınırlandırılması ve seçmen 

listelerinde yaşanan sorunlar temel problemler olarak varlığını sürdürmüştür. Oy 

verme işlemleri genellikle iyi geçse de, oyların sayılması zamanı tüm kurallar 

nerdeyse ihlal edilmiştir. Her ne kadar Cumhurbaşkanı tarafından iki kararname 

yayınlanmış olsa da, yerel yöneticilerin sürece sürekli müdahaleleri ve resmi 

kaynakların hakim parti adayı lehine kullanılması, kararnameleri etkisiz kılmıştır. 

Tüm bu gelişmeler hem toplumda, hem de uluslararası kamuoyunda seçim 

sonuçlarına olan güveni ortadan kaldırmıştır. Seçim sonuçlarının güvenirliği, MSK 
                                                 
100 “Azerbaycan’da Seçim İhlali İddiasına Araştırma”, Hürriyet Gazetesi, 7 Kasım 2005.  
101 “Muhalefete Altı Koltuk”, Radikal Gazetesi, 8 Kasım 2005. 
102 2005 Parlamento Seçimleri Resmi Sonuçları 
http://www.cec.gov.az/az/4millimeclis2005/protokol/MSK_protokol.doc 
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ve ilgili devlet kurumlarının yapılan şikayet ve usulsüzlükleri belirlenmiş süre 

içerisinde ele almaları ve ciddi şekilde incelemelerinde yatmaktadır. Özellikle 

sonuçlara doğrudan etki edebilecek ihlaller incelenmelidir. Azerbaycan hükümet 

yetkililerinin bir takım önlemler almağa başladığı ve bazı dairelerin sonuçlarını iptal 

ettiği gelen haberler arasındadır. Fakat bu türden gelişmelerin birkaç daire ile sınırlı 

kalması hiçbir şey ifade etmeyecektir. Bu açıdan, “Parlamenter Asamblesi’nin bu 

seçimlerle ilgili kabul etmiş olduğu 1456 (2005) nolu kararın seçimlerin güvenirliği 

ve şeffaflığı ile ilgili beklentilerinin yerine yetirilmesi gereklidir.”103 Yeni yaranan 

Parlamento zaman kaybetmeden Parlamenter Asamblesi’nin ve Venice 

Komisyonunun özellikle seçim komisyonlarının terkibine ilişkin değişiklikler 

paketini seçim kanununa ilave etmelidir. Seçmen kartlarının tam olarak dağıtım 

sisteminin tamamlanmasına ve amaçlanan başarının sağlanmasına kadar, parmaklara 

mürekkep sürülmesi uygulamasının seçim kanununa ilave edilmesi gerekmektedir.  

Serbest toplanma özgürlüğü vazgeçilmez demokratik haklardan olup, 

demokratik toplumu esas özelliklerindendir. Seçim öncesi süreçte bu hakkın sık-sık 

ihlal edilmesine tanık olunmuştur. Serbest toplaşma kanununda da düzelişler 

yapılmalı, yerel yöneticilerin sürece müdahalesi engellenmelidir. Buna rağmen 

hükümet yetkilileri durumun hiçte böyle olmadığını ve yaşanan olaylardan 

muhalefetin sorumlu olduğunu belirtmiştir. Şehrin merkezi ve devlet kurumlarına 

yakın olan meydanlarında mitingler kanunla yasaklanmıştır ve bu kural hakim YAP 

partisi için de geçerlidir. Dolayısıyla mitinglerin yasayla belirlenen yerlerde 

yapılması gerektiği, şehrin merkezinde miting için diretmeyin ve polisle çatışmanın 

lüzumsuz olduğunu vurgulamışlardır.104  

Ad hoc Komite, Azerbaycan hükümet yetkililerini Avrupa Konseyi ile 

işbirliğini sürdürmeği tavsiye etmektedir. Özellikle, polis güçlerinin orantısız güç 

kullanımı ve sert müdahalelerden kaçınması, Konsey’in önerdiği “Etik Kanunlar ve 

Saygı Kuralları çerçevesinde (Code of Ethics) çalışmalarını sürdürmeleri 

istenmektedir. Muhalefet ve iktidar partileri arasında süregelen düşmanlık ve 

                                                 
103 “Ad hoc Committee to Observe the Parliamntary Elections in Azerbaijan (6 November 2005)”, 
(Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10751.htm 
104 “Election Observation Mission Final Report (Observation of Parliamentary Elections in 
Azerbaijan)” (Çevrimiçi) http://www.osce.org/documents/odihr/2006/02/17923_en.pdf, 2 Februrary 
2006.  
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güvensizlik duyguları Azerbaycan’da demokratik gelişmeyi baltalamaktadır. Komite 

her iki tarafı karşılıklı güvene, ayrıca uluslararası kuruluşların diyalog çağırışlarına 

saygı göstermeye davet etmektedir.”105  

Ayrıca komite Büroya bazı tavsiyelerde bulunmaktadır. 2006 yılı başlarında 

seçim sonrası durumu değerlendirmek ve yetkili organların yaptıkları uygulamaları 

incelemek için seçim sonrası misyon grubu göndermeği tavsiye eder.  

Raporun sonuç bölümüne göz atıldığı zaman, tek bir tarafın görüşlerinin yansıtıldığı, 

karşı tarafın da görüşlerine yer verilmesi gerektiği prensibinin unutulduğu 

görülmüştür. Dolayısıyla, görüşlerin dengelenmesi veya her iki tarafın görüşleri 

arasında denge gözetilmesi gerektiğinin vurgulanması önemlidir. Yapılan bu 

eleştirilere hükümet kanadının verdiği cevaplara da yer verilmesine gerek 

duyulmaktadır. Ayrıca, gözlem yapılmayan dairelerde kulaktan dolma haberlerle 

genelleme yapılması da gerçekçi değildir. Yapılan eleştirilerin haklılık payı vardır 

ama karşı tarafın görüşlerine de yer verilmelidir. 

 

 

2.1.5.  11 Ekim 1998 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri  
 

 Bu alt bölüm: yasal düzenlemeler, temel hak ve özgürlükler ve seçim günü 

yapılan gözlemler başlıkları altında incelenmeye tabi tutulmuştur. Bu seçim Konsey 

üyeliyi öncesi yapılan son Cumhurbaşkanlığı seçimleri olması nedeniyle çok sayıda 

uluslar arası kuruluş tarafından gözlemlenmiştir. Ayrıca bu seçim demokratik 

değerlerin işlevselliklerinin denetlenmesi açısından da bir sınav niteliği taşımıştır. 

1993 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimine Haydar Aliyev tek aday 

olarak katılmış ve geçerli oyların %99.8’ni alarak Cumhurbaşkanı seçilmiştir. “1998 

seçiminin bir önceki seçimden en önemli farkı, Ana muhalefet partilerinin seçimleri 

boykot etmesi, buna rağmen dönemin Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’den başka 

daha beş adayın seçimlerde yarışması olmuştur. Bunlar: Feridun Hasanov 

(Azerbaycan Komünist Partisi), Khanhusseyin Kazimli (Milli Refah Partisi), Etibar 

Mamedov (Azerbaycan Milli İstiklal Partisi), Ashraf Mehdiyev (Bağımsız), Nizami 
                                                 
105 “Ad hoc Committee to Observe the Parliamntary Elections in Azerbaijan (6 November 2005)”, 
(Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10751.htm 



 75

Süleymanov (Azerbaycan Bağımsızlık Partisi). Dolayısıyla, seçimi önemli kılan bir 

anlamda onun yarışmacı adaylar arasında geçmesi olmuştur.”106 

 11 Temmuz 1998 tarihinde, Azerbaycan Parlamento (Milli Meclis) başkanı 

Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’ne davetiye göndererek, 11 Kasım 1998 

tarihli Cumhurbaşkanlığı seçimlerini gözlemlemek için Ad hoc Komite oluşturmak 

için ricada bulunmuştur. On üyeden oluşan (Raportör: Zdravka Busic, Hırvatistan, 

Avrupa Halkları Partisi Grubu) Ad hoc Komite, 9-12 Kasım 1998 tarihleri arasında 

Bakü’ye ziyaret gerçekleştirmiştir. Komite üyeleri tarafından hazırlanan ve 1999 

Ocak ayında Parlamenter Asamblesi’ne sunulan 3 Kasım 1998 tarihli ve 8256 nolu 

Rapor (Doc. 8256) rapor, çok sayıda konuya açıklama getirmiştir. Ayrıca Komite 

üyeleri raporun hazırlanmasında da ağırlıklı olarak yapmış oldukları gözlemlere 

dayanmaya çalışmışlardır.107 AK dışında bu seçimleri AGIT/DKİHO Parlamenter 

Asamblesi gözlemci grubu da izlemiştir. 

 Belgenin konumuz açısından önem arz eden iki bölümüne yer vermemiz 

gerekmektedir; seçim sürecine ilişkin gözlemler ve sonuç. İlk bölüm, yasama süreci, 

görsel basın ve medya, serbest toplanma özgürlüğü, adaylar (katılan ve boykot eden 

adaylar), seçim günü gözlemleri, seçim sonuçları alt bölümlerinden oluşmaktadır. 

Yasal süreç bölümünde ilk olarak Anayasada güvence altına alınan temel hakların ne 

olduğu ifade edilmiştir. Bunlar, dernek kurma özgürlüğü, serbest toplanma özgürlüğü 

ve yasal korunma hakkı. Bu anayasal hakların gerektiği gibi yorumlanıp uygulanması 

için gereken şartların sağlanmasında ise sorunlar yaşandığı, özellikle bu sorunların 

Sovyetler Birliği’nden kalma kanunlardan kaynaklandığı, yeni kabul edilen 

kanunların ise bürokratik engellerle karşılaştığı belirtilmektedir. Yasal korunma 

hakkının sık-sık ihlal edilmesine sebep, Savcılık kanunun değişmemesi ve bu 

kurumun eski yasayla yönetilmesidir. Bu kanun maddesinin başında da, “her hangi 

bir savcı kararı olmadan ve kayıta geçmiş tutuklama kararı olmadan istenilen şahsı 

tutuklayarak göz atlına alabilmek”108 maddesi gelmektedir. Özellikle seçim öncesi 

süreçte  (seçim kampanyası döneminde) bu madde sık-sık uygulanmış ve yaşanılan 

                                                 
106 “Observation of Presidential Elections in Azerbaijan (11 October 1998)”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc99/edoc8256.htm 
107 A.y., 
108 “HRW - Letter to Special Rapporteurs / Azerbaijan”, (Çevrimiçi) 
http://hrw.org/english/docs/1999/01/20/azerba5726.htm, 20 January 1999. 
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olaylar ciddi endişe uyandırmıştır. Savcılık kanunun ve ilgili kanun maddesinin en 

erken zamanda değiştirilmesi ve Avrupa Konseyi’nin ilgili komisyonunun tavsiyeleri 

çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Seçim sürecinde yaşanan bir 

diğer yasal sorun; Azerbaycan Demokrat Partisinin Adalet Bakanlığınca kayıta 

alınmaması ve bunun kimi gözlemcilerce eski meclis başkanı Resul Guliyev’in109 

parti başına getirilmesi ile bağdaştırılmaktadır. Çünkü Guliyev, Aliyev’in iktidar 

kadrosundan kopmuş ve ona ciddi rakip olabilecek düzeydeki bir kişi olarak 

biliniyordu.”110   

 Bir diğer husus olarak, ilk kez 1997 yılında yapılması düşünülen belediye 

seçimlerinin halen yapılmamış olması gösterilmiştir. Yasal olarak seçimlerle göreve 

gelmesi beklenen belediye başkanları halen Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. 

Bir an önce yeni yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve belediye seçimlerinin 

yapılması gerekmektedir. Bu seçimleri Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler 

Kongresi gözlemci komitesinin izlemesi gerekmektedir.  

 Cumhurbaşkanlığı seçimini düzenleyen yeni seçim kanunu 10 Temmuz 1998 

yılında kabul edilmiştir. Yapılan değişikliklerle yeni kanunda eskisine oranla önemli 

ilerlemelerin olduğu söylenebilir. Hükümet yetkililerinin yeni oluşturulan kanun 

tasarısını incelemek ve ilave yorumlarını alabilmek için AGİT’in değerlendirmesine 

sunmuş olması, Avrupa Konseyi tarafından iyi niyet göstergesi olarak kabul edilmiş 

ve bunun takdir edilecek bir husus olduğu vurgulanmıştır.111 Ayrıca, üzerinde görüş 

belirtmesi için tasarının Avrupa Konseyi’nin de incelenmesine sunulması Konsey 

tarafından beklenen bir durumdur. Ayrıca, Ad hoc Komite hazırlamış olduğu 

raporda, yeni seçim kanununda önemli sayılabilecek değişiklikleri şöyle sıralamıştır; 

“tüm adayların temsilcilerine Merkezi Seçim Komisyonunda (MSK) yer ayrılması 

(oy kullanma hakkı tanınarak), seçmenlerin oy kullandığı alanlara polis girişlerinin 

sınırlandırılması, Hükümetdışı Sivil Toplum Kuruluşlarının seçimleri gözlemlemeye 

                                                 
109 Resul Guliyev, Haydar Aliyev döneminde 1993-1995 yılları arasında Parlamento Başkanlığı 
yapmıştır. Daha sonra Haydar Aliyev’le yaşamış olduğu sorunlar yüzünden görevinden istifa ederek 
ABD’ye gitmiştir. İlk başlarda tedavi için ABD’ye gittiği söylentileri dolaşsa da, bir daha 
Azerbaycan’a dönmeyerek Siyasal Muhacir statüsü almıştır. 1996-2007 yılları arasında Azerbaycan 
Demokrat Partisine Başkanlık yapmıştır. Çok sayıda yolsuzluk iddiasıyla suçlanarak, Adalet önünde 
hesap verilmesi talep edilmektedir.  
110 Ferai Tunç, İrfan Sapmaz, “Azerbaycan’da Seçim Heyecanı”, Hurriyet Gazetesi, 10 Ekim 1998. 
111 “Final Report on Presidential Elections in Azerbaijan, 11 October 1998”, (Çevrmiçi) 
http://www.osce.org/documents/odihr/1998/11/1230_en.pdf, 11 November 1999 
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müsaade edilmesi, her bölgesel seçim dairesinin sonuçları ayrıntılarıyla MSK’ya 

göndermesi ve seçim sonuçlarının geçerli olabilmesi için, toplam oy kullanan 

sayısının dörtte birinin geçerli oy kullanması gerektiği şartı.”112 Yapılan bu yeni 

değişiklikler, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi tarafından takdir edilmiş ve 

değişikliklerin uygulamaya koyulmasıyla seçim sürecinde önemli ilerlemelerin 

sağlandığına vurgu yapılmaya çalışılmıştır. Daha önceki seçimlerle kıyaslandığında 

demokratik çoğulcu rejime geçmek için önemli adımların atıldığı belirtilmiştir. 

 Bir diğer değişiklik de Merkezi Seçim Komisyonunu kanuna ilişkindir. MSK 

kanununda yapılan değişiklikler 15 Mayıs 1998 tarihinde Milli Meclisin 

incelemesine sunulmuştur. Yeni değişikliklere göre, yirmi dört üyeye sahip MSK’nın 

yarısı Parlamento tarafından ve diğer yarısı ise Cumhurbaşkanı tarafından 

atanacaktır. Komisyonun bu yapısı Cumhurbaşkanına önemli avantajlar 

sağlamaktadır. Ayrıca, Parlamentoda çoğunluğu iktidar partisi oluşturmaktadır. Bu 

nedenledir ki, seçim komisyonu yasası üzerinde siyasal partilerin uzlaşması 

sağlanamamaktadır. Hem seçim kanunu, hem de MSK kanununun her hangi bir 

uluslararası örgütün fikir ve tavsiyeleri esasında oluşturulmaması da diğer eleştiri 

konusudur.113 

 AK ve AGİT gibi uluslararası kuruluşların üzerinde durduğu en önemli husus 

MSK ve diğer bölgesel seçim komisyonlarının iktidarın denetiminden çıkarılması ve 

komisyonların tarafsız kimliğe kavuşturulması olmuştur. Daha sonraki seçimlerde 

komisyon üyeleri arasında iktidar parti üyelerinin sayısı giderek azalsa da, halen 

paritet esasının (her partiden eşit sayıda temsilci seçilmesi) tam olarak formalaştığı 

söylenemez.  

 

 

2.1.5.1. Seçim Öncesi Ortam 
 

Gözlemci Komitesi tarafından hazırlanan raporda yazılı basın ve yayın 

kuruluşları alanında sağlanan gelişmeler şöyle ifade edilmiştir: “6 Ağustos 1998’de 

                                                 
112 “Observation of Presidential Elections in Azerbaijan (11 October 1998)”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc99/edoc8256.htm 
113 “Azeriler Seçimini Yaptı”, Radikal Gazetesi, 12 Ekim 1998. 
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gazete ve dergilerde uygulanmakta olan sansür tümüyle kaldırılmıştır. Yazılı basında 

ve elektronik medya ortamında geniş yelpazeye sahip her türlü görüş ve fikirler ifade 

edilebilmektedir. Birinci devlet televizyon kanalı Az TV1 (tüm ülkeye yayın yapan 

tek televizyon kanalı olma özelliğine sahiptir) tüm üyelere eşit yayın süresi ayırarak 

onlara tebligat fırsatı tanımıştır (her adaya toplamda altı saat olarak belirlenmiştir). 

Her bir aday özel kanallardan ücretli ilave konuşma ve reklam süresi 

alabilmektedir.”114 1998 seçimlerini daha önceki seçimlerden farklı kılan bu 

özellikler, Avrupa Konseyi gözlemci komitesi tarafından takdir edilmekte ve 

hükümetin çoğulcu demokratik rejiminin sağlanması için istekli olduklarının sonucu 

olarak değerlendirmektedir. Bununla birlikte diğer uluslararası gözlemci grupları 

(kuruluşları) bir takım problemlerin çözümünü bulmadığı ve benzer problemlerin bu 

seçimlerde de devam ettiği belirtilmişlerdir. Özellikle tarafsız olması gereken devlet 

televizyon kanalı (AzTV1) ve devlet kaynaklı medya kuruluşları sürekli olarak 

Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in reklam çalışmalarını yürütmüşlerdir. Ayrıca, 

devlet kaynaklı medya ve yayın kuruluşları sunmuş oldukları siyasi haberlerde 

gerçekçi ve tarafsız olması gerektiği yönündeki beklentileri karşılayamamışlardır. 

Özellikle seçimleri boykot kararı almış siyasal partilere karşı sergilenen tutumların 

tarafsızlığı sağlanamamıştır.115  

 Hükümet yetkilileri kendilerini savunurken yaptıkları açıklamalarında devlet 

kaynaklı basın kuruluşlarının özel haberlerde değil de köşe yazarları düzeyinde 

yayınlanan haberlerde taraf gözetildiğini belirtilerek bunun da doğal karşılanması 

gerektiğini ifade etmişlerdir. Televizyon kanalına yapılan eleştiriler haklı bulunarak 

bir kamu televizyon kanalının yayına başlatılması için girişimlerin başlatıldığı 

belirtilmiştir.116  

 Bilindiği gibi, medya ve ifade özgürlüğü temel demokratik özgürlükler 

içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla bu özgürlükler alanının da tarafsız ve bağımsız 

bir şekilde sağlanması gerekmektedir. Görüldüğü gibi, Azerbaycan tarafının bu 

alanda sağlamış olduğu bir takım gelişmeler Asamble tarafından takdir edilmekle 
                                                 
114 “Observation of Presidential Elections in Azerbaijan (11 October 1998)”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc99/edoc8256.htm 
115 “HRW - Letter to Special Rapporteurs / Azerbaijan”, (Çevrimiçi) 
http://hrw.org/english/docs/1999/01/20/azerba5726.htm 20 January 1999 
116 “Observation of Presidential Elections in Azerbaijan (11 October 1998)”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc99/edoc8256.htm 
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birlikte, halen yapılması gereken bir takım işlerin olduğu belirtilmiştir. Özellikle 

görsel medya alanında daha geniş özgürlükler sağlanmalı, devlet TV kanallarının 

taraflılığının giderilmesi gerekmektedir. 

 Serbest toplanma ve dernek kurma özgürlüğü alanında da bazı eksikliklerin 

bulunduğu ifade edilmiştir. Dernek kurma kanununun demokratik standartlara cevap 

vermediği, kanuna bir takım ilaveler yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna rağmen, 

yaşanan tecrübe ilgili kanunun uygulanmasında sık-sık suiistimal ve görevi kötüye 

kullanma hallarına rast gelindiğini göstermiştir. Fakat muhalefet partileri (özellikle 

seçimleri boykot eden siyasal partiler) çoğu zaman hükümet yetkilileri tarafından 

kendilerine karşı yaratılan engellerden (özellikle de serbest toplanma konusunda) 

şikayetçi olmaktalar.117  

 Son dört yıldan beri ilk kez olarak protesto mitinginin düzenlenmesine 

seçimlerden iki ay önce resmi izin (administrative permission) verilmiştir. Serbest 

toplanma hakkının kısıtlanması da ayrı bir eleştiri konusudur. Seçim öncesi atmosferi 

gözlemleyen bazı gazetelerde durum ayrıntılı bir şekilde ele alınmağa çalışılmıştır. 

Hürriyet gazetesinde yer alan 11 Ekim 1998 tarihli haberde gelişmelere ayrıntılı bir 

şekilde yer verilmiştir: “Genel bir değerlendirme yapılırsa, yapılan yürüyüş ve 

protesto gösterileri olaysız sonuçlanmıştır. Sadece 12 Eylül 1998 tarihli Azerbaycan 

Halk Cephesi Partisi tarafından düzenlenmiş olan gösteri polis tarafından sert bir 

şekilde dağıtılmıştır. Bu olaylarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış veya çeşitli 

cezalara çarptırılmıştır. Seçim tarihinden iki gün önce, seçimleri boykot eden partiler 

tarafından yapılan son gösteri Bakü’nün merkezinde yapılmış, bu gösteriye resmi 

izin verilmese de, polis müdahalesi de yaşanmamıştır.”118 

 Görüldüğü gibi, seçim öncesi periyotta yaşanan son durumu bir önceki 

seçimlerle kıyasladığımız zaman, hem gösteri ve yürüyüşlerin düzenlenmesinde, hem 

de adayların reklam ve tanıtım çalışmalarında önemli ilerlemelerin sağlandığı 

söylenebilmektedir. 1996 yılından başlayarak Avrupa Konseyi ile sürdürülen 

ilişkilerin birçok alanda önemli açılımlara neden olduğu ve en azından bu girişimleri 

başlattığını gözlemleyebiliriz. Özellikle protesto gösterilerine resmi izin verilmesi ve 

                                                 
117 “Observation of Presidential Elections in Azerbaijan (11 October 1998)”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc99/edoc8256.htm 
118 İrfan Sapmaz, “Azerbaycan’da Seçim”, Hürriyet Gazetesi, 11 Ekim 1998.  
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bu gösterilerin seherin merkezi meydanlarında yapılması da önemli gelişmelerden 

biri olarak değerlendirilebilir.  

Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle kıyaslandığında bu seçimlerin 

daha yarışmacı ve daha rekabetçi bir ortamda yapıldığının vurgulanması 

gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev (Yeni Azerbaycan Partisi) dışında 

daha beş adayın seçimlere katıldığı gözlemlenmiştir. Ad hoc Komite üyeleri 

adayların hepsiyle ayrı ayrılıkta görüşmüş, seçim sürecine ilişkin farklı görüşlere 

sahip oldukları sonucuna varmıştır. “Sayın Kazımlı ve Hassanov seçim ortamının 

demokratik prensiplere uygun olduğunu söylemişse de, diğer adaylar, Mamedov, 

Süleymanov ve Mehdiyev bunun tam aksi fikirleri seslendirerek, seçim sürecini 

eleştirmiş ve seçim sonuçlarına hile yapılacağı yönünde endişe taşıdıklarını 

belirtmişlerdir. Diğer önde gelen ve toplumda gerçek muhalefet partileri olarak kabul 

gören dört parti; Azerbaycan Halk Cephesi Partisi, Müsavat Partisi, Azerbaycan 

Demokrat Partisi ve Liberal Partisi seçimleri boykot etme kararı almışlardır. Eski 

Parlamento Başkanı Resul Guliyev şu an itibariyle (Kasım 1998) ABD’de siyasal 

sığınacak almış ve boykot eden partilerle birlikte olduğu mesajını vermiştir.”119 Ad 

hoc Komite üyeleri, seçimleri boykot eden parti liderleri ile de görüşmüş ve onların 

görüşlerini kayda almıştır. Partilerin hepsinde mevcut olan ortak görüş; seçimi özgür 

ve serbest kılacak temel demokratik koşulların bile sağlanmadığı ve MSK ve tüm 

yerel seçim komisyonlarının iktidarın denetiminde olduğu yönünde olmuştur. Ad hoc 

Komite üyeleriyle bahsi geçen partilerin yaptıkları görüşmelerde: “seçimlerin üç ay 

ertelenmesi ve bu süre içerisinde MSK’nın paritet esasına göre eşit olarak yeniden 

düzenlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu önemli koşul sağlanmadığı sürece seçim 

sonuçlarının gerçeği yansıtmayacağını söylemişlerdir. Bu nedenle de liderler 

seçmenleri boykota çağırmışlardır.”120  

 Boykot kararını vermenin düzgün bir karar olmadığı ve koşullar olanak 

sağladığı sürece yarışmacı seçimlere katılmanın her zaman faydalı olduğu dünya 

tarihinde daha önce yaşanmış tecrübelerden bilinmektedir. Sonuçları her nasıl olursa 

olsun, siyasal yarışmaya katılarak toplum içerisinde sahip olduğu yeri 

sağlamlaştırmanın o siyasal parti açısından önemi bulunmaktadır. Nitekim 

                                                 
119 Eniz Öznük, “Yedi Yılda Dört Cumhurbaşkanı”, Zaman Gazetesi, 11 Ekim 1998. 
120 Ferai Tunç, İrfan Sapmaz, “Azerbaycan’da Seçim Heyecanı” Hürriyet Gazetesi, 10 Ekim 1998.  
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Azerbaycan muhalefeti bir daha boykot kararı vermemiş ve yapılan tüm seçimlere 

katılmışlardır.  

 

 

2.1.5.2. Seçim Günü Yapılan Gözlemler 

 

11 Ekim 1998 günü AK PA gözlemci grubu, AGİT PA, BDT PA ve diğer 

uluslararası kuruluşların gözlemci grupları çok sayıda seçim dairesini ziyaret etmiş 

ve incelemelerde bulunmuşlardır. AK PA Ad hoc Komite üyeleri altı gruba ayrılarak 

Bakü ve Bakü’den yüz seksen kilometreye kadar uzaklıktaki bölge seçim 

dairelerinde incelemelerde bulunmuşlardır. Yapılan gözlemler oyların sayılması 

zamanı da devam ettirilmiştir. Oylamanın başlama ve bitiş saatleri arasında hiçbir 

şiddet olayı yaşanmamış, seçimler sakin ve rahat bir ortamda gerçekleşmiştir. 

Adayların temsilcilerine, yerel ve uluslararası gözlemcilere seçimleri 

gözlemleyebilmek için uygun ortam sağlanmıştır. Seçmenlerin yeni uygulamaya 

koyulmuş olan oylama sistemini benimsemiş oldukları görülmüştür.121 Tüm bunlara 

rağmen, çok sayıda bölgesel seçim dairelerinde yer-yer az, bazen de önemli 

boyutlara ulaşan ihlal ve usulsüzlükler yaşanmıştır. Secim komisyonlarında yetkili 

olmayan kişiler, seçim dairelerinde sık-sık sürece müdahale etmişlerdir. Önemli 

seçim daireleri (yoğun seçmen kitlesinin oy kullandığı daireler) oy kullanma 

sürecinin bitişinden on beş - otuz dakikalık sürelerle açık bırakılmış ve bu süre içinde 

kullanılan oylar da genel sayıya ilave edilmiştir. Her ne kadar seçim dairelerinde 

görevli olmayan kişiler oy kullanılan alanlardan tahliye edilseler de, oyların 

sayılması zamanı bu kişilerin dairelere gelerek oyların sayılması sürecine müdahale 

ettikleri gözlemciler tarafından tespit edilmiştir. Çoğu zaman seçim kutularından 

çıkan sonuçlarla, seçim protokollerinde onaylanan sonuçların birbirlerini tutmaması 

gibi ilginç durumlarla da karşılaşılmıştır. Bazı durumlarda kutulara kenardan ilave 

oyların atıldığı gözlemlenmiştir.122 Seçimden bir gün sonra Ad hoc Komite üyeleri, 

AGİT temsilcileri ile birlikte basın konferansı düzenlemiş ve fikirlerini kamuoyuyla 
                                                 
121 “Final Report on Presidential Elections in Azerbaijan, 11 October 1998”, (Çevrimiçi) 
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paylaşmışlardır. Seçimleri AK PA ve AGİT dışında diğer yabancı uluslararası 

organizasyonlar da gözlemci sıfatıyla izlemişlerdir. Azerbaycan’da gündelik haber 

gazetesi olarak yayınlanan Müsavat gazetesinde yer alan habere göre: “BDT 

Parlamenter Asamblesi, ABD Cumhuriyetçiler ve Demokratlar partilerinin 

temsilcileri, Rusya MSK temsilcileri v.d. Bu örgütlerden BDT PA ve Rusya MSK 

üyelerinin gözlem yaptıkları seçim dairelerinden usulsüzlüklerle ilgili hiçbir şikayet 

gelmemiş, dolayısıyla Ad hoc Komitenin seçimle ilgili net bir sonuca varması 

(seçimden hemen sonrası için kast edilmiştir) mümkün olmamıştır.”123  

Ad hoc Komite tarafından seçim günü yapılan gözlemler ve bunun sonucunda 

yapılan bir takım değerlendirmelerin (eleştirilerin) haklılık payı vardır. Özellikle usul 

ve kanunların uygulanışı ve oyların sayılması açısından sıkıntılar yaşanmıştır. Buna 

rağmen, Komite üyelerinin sınırlı sayıda seçim bölgelerinde bulunmuş olmaları 

nedeniyle, yapmış oldukları değerlendirmelerden yola çıkarak tüm seçim sürecini 

kapsayacak genellemeler yapmak mümkün olmamakta ve seçim sonuçlarına ilişkin 

net bir değerlendirme olanağı bulunmamaktadır.   

 

 

2.1.5.3. Sonuç 

 

15 Ekim 1998 tarihinde MSK seçimlerin resmi sonuçlarını açıklamıştır. Ad 

hoc Komitenin sunmuş olduğu raporda yer alan bilgilere göre: “toplam seçicilerin 

(dört milyon iki yüz elli üç bin yedi yüz on yedi) %77.18-i seçimlere katılmıştır. 

Dönemin Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, toplam geçerli oyların %76.11’ni alarak 

ikinci dönem Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Diğer adaylar arasındaki oy dağılım oranı 

ise şöyle gerçekleşmiştir: Etibar Mamedov: %11.6, Nizami Süleymanov %8.06, 

Firidun Hassanov %0.87, Ashraf Mehdiyev %0.86, Khanhusseyin Kazimli %0.25.124 

Kazimli dışındaki tüm adaylar duyurulan resmi sonuçların tahrif edildiğini ve 

sonuçların gerçeği yansıtmadığını yazılı açıklamayla beyan etmişlerdir. Haydar 

Aliyev’in ikinci tur seçimlere kalmamak için oyların 2/3 çoğunluğu toplayamadığını 

                                                 
123 Yeni Musavat Gazetesi, İç Haberler Servisi,12 Ekim 1998 
124 2003 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Resmi Sonuçları. 
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vurgulamışlardır. Seçimleri boykot eden siyasal partiler de seçimin antidemokratik 

yapıldığını ve sonuçların objektiflikten uzak olduğunu savunmuşlardır.”125 

Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi Ad hoc Komitesi, 1993 ve 1995 

yıllarında yapılan seçimlerle kıyaslandığı zaman, bu seçimin ülkenin 

demokratikleşmesine doğru atılmış bir adım olarak kabul etmektedir. Seçim 

kampanyaları zamanı süreç çok açık ve şeffaf bir şekilde işlemiştir. Tecrübe 

eksikliğine rağmen, oy verme prosedür ve uygulamaları iyi organize edilmiştir.126 

Buna rağmen sürecin tümü ele alınıp değerlendirildiğinde, çok ciddi usulsüzlük ve 

ihlallerin yaşandığı ve topyekun şekilde demokrasiye geçebilmek için Azerbaycan’ın 

halen yoğun çaba harcaması ve büyük girişimler başlatmasına ihtiyaç duyulduğu 

gözlemlenmektedir. Yaşanılan problemlerin çoğu, Azerbaycan’ın içinde bulunduğu 

rejimin totaliter mazisinden ve bu rejimin getirdiği alışkanlıklardan 

kaynaklanmaktadır. Hem yönetici hem de toplum kesimlerinde bu mantalitenin 

değiştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Sonuç olarak, Avrupa Konseyi, AGİT ve 

diğer uluslararası kuruluşlar Azerbaycan’ın isteklerini dikkate alarak demokratik 

kurumların gelişmesi ve korunması için yardım ve tavsiyelerini devam ettirecektir.  

 

 

2.1.6. 15 Kasım 2003 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri  
 

15 Kasım 2003 tarihli Cumhurbaşkanlığı seçimleri Parlamenter Asamblesi 

Ad hoc Komitesi tarafından gözlenmiş ve incelemeler sonucu Asamble’ye sunulmak 

üzere 27 Kasım 2003 tarihinde 10003 nolu Belge hazırlamıştır (Doc. 10003). Bu 

belge, Liberal Demokrasi ve Reformcu Grup üyesi Fransız parlamenter Daniel 

Goulet (Ropartör, Ad hoc Komite üyesi) tarafından hazırlanmıştır. 

Azerbaycan Milli Meclisi (Parlamentosu) tarafından yapılan daveti dikkate 

alarak AK PA Bürosu, “Azerbaycan’da 15 Kasım 2003 tarihinde yapılacak olan 

Cumhurbaşkanlığı seçimini gözlemlemek için Ad hoc Komite oluşturmaya karar 

vermiştir (27 Mayıs 2003). Oluşturulduğu dönemde on üyeden oluşan Komite, daha 
                                                 
125 “Final Report on Presidential Elections in Azerbaijan, 11 October 1998”, 
(Çevrimiçi)http://www.osce.org/documents/odihr/1998/11/1230_en.pdf, 11 November 1999. 
126 “Observation of Presidential Elections in Azerbaijan (11 October 1998)”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc99/edoc8256.htm 
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sonra seçimin önemini dikkate alarak üye sayısını otuz beşe çıkarmıştır (8 Eylül 

2003). Komite üyeleri 1 Ekim 2003 Strasbourg ve 13-16 Kasım 2003 Bakü olmaz 

üzere iki kez bir araya gelmişlerdir.”127 

15 Kasım 2003 Seçimleri, Konsey’e üye olduğu tarihten (21 Ocak 2001) 

sonra, Azerbaycan’da yapılan ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi olması nedeniyle, 

çoğulcu demokratik rejime geçişte çok önemli sınav niteliği taşımıştır. Bundan bir 

önceki seçim (19 Kasım 1998), yine Parlamenter Asamblesi Ad hoc Komitesi 

tarafından gözlenmiş, uluslararası demokratik standartları tam olarak karşılamasa 

bile, ülkenin demokratik gelişme hayatında önemli bir addım olarak 

değerlendirilmiştir. Bu nedenle AK PA da dahil olmak üzere yirmiye yakın Asamble 

Parlamentoları, seçimleri gözlemlemek için altı yüz yirmiye yakın gözlemci (yüz 

yirmi dört seçim dairesinin tümünde) göndermiştir. Ayrıca BDT üyesi ülkelerden de 

beş yüzün üzerinde gözlemci seçimleri izlemiştir.  

 

 

2.1.6.1. Seçim Öncesi Süreç (Yasal Çerçeve) 
 

Bu seçim 27 Mayıs 2003 tarihli yeni kabul edilmiş seçim yasası ile organize 

edilmiştir. Yeni seçim kanunu hazırlanırken, özellikle AGİT ve AK Venice 

Komisyonuyla 2002 yılından beri sürdürülen görüşmeler sonucu, önerilmiş tavsiyeler 

serisinin büyük bir kısmı dikkate alınmış ve kanunda uygun değişiklikler yapılmıştır. 

Parlamentoya girememiş buna rağmen uluslararası kuruluşlar tarafından muhalefet 

partileri olarak kabul edilen partilerin MSK’da temsil olunması, bir muhalefet parti 

temsilcisinin MSK katibi olarak atanması, seçim sonuçlarının yirmi dört saat 

içerisinde açıklanması zorunluluğu gibi düzelişler yapılmıştır.128 Böylece, seçimlerin 

demokratik standartlara cevap veren seçim kanunu ile yapıldığı söylenebilir. Buna 

rağmen, Komite tarafından kanun metnine bazı eleştiriler yapılmıştır; “Azerbaycan 

hükümet yetkilileri AK PA Venecie Komisyonu tarafından MSK’nın terkibinin 

                                                 
127 “Ad hoc Committee to Observe The Presidential Elections in Azerbaijan (15 October 2003)”, 
(Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc03/edoc10003.htm 
128 “Joint Revised Preliminary Assessment of the Revised Draft Election Code of the Republic of 
Azerbaijan, 28 November 2002”, (Çevrimiçi) 
http://www.osce.org/documents/odihr/2002/12/1220_en.pdf, 11 December 2002. 
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değiştirilmesi ve onun tek taraflılığına son vermek için paritet esasında yeniden 

formalaştırılması teklifini kabul etmemiş ve işi sürüncemede bırakmıştır. Bu da 

Konsey tarafından sık-sık gündeme getirilen eleştiri konusu olmuştur.”129 

Eleştiri konusu olan husus genel hatlarıyla MSK’nın içeriğine ilişkin olduğu 

için, bu hususta biraz detaylı bilgi vermeye ihtiyaç duyulmaktadır. MSK on beş 

üyeden oluşup, bu üyeler Parlamento tarafından atanmaktadır. Altı üye, 

Parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran siyasal parti temsilcileri arasından, üç 

üye Parlamentoda azınlıkta bulunan siyasal parti temsilcileri arasından seçilmektedir. 

Üç üye Parlamentoda bir milletvekili ile temsil olunan siyasal partiler arasından 

atanmakta, geriye kalan dört üye Parlamentoda temsil olunmayan dört büyük siyasal 

parti arasından atanmaktadır. Muhalefetin ve STK’ların eleştirisi, yukarıda açıklanan 

üye dağılımının MSK’nın tarafsızlığını ortanda kaldırdığı yönünde olup, bu 

dağılımın yeniden yapılması gerektiğine ilişkindir.  

Bir diğer gelişme seçmenlerin ve adayların kayıt altına alınmasına ilişkindir. 

Son kayıt tarihi olan 6 Ağustos 2003 tarihine kadar, MSK on beş resmi başvuruyu 

kayıt altına almıştır. Adayların bazıları 5 Kasım 2003 tarihine kadar (adayların son 

geri çekilme tarihi) diğerlerinin lehine adaylıktan geri çekilmişlerdir (Haydar Aliyev 

Başbakan İlham Aliyev lehine, AXCP (Azerbaycan Halk Cephesi Partisi) adayı Ali 

Kerimli AMİP (Azerbaycan Milli İstiklal Partisi) adayı Etibar Mamedov lehine). Üç 

aday bağımsız, diğerleri ise siyasal parti liderleri olarak seçimlere katılmışlardır. Üç 

adayın başvurusu ise kayıta alınmayarak reddedilmiştir: Eski Parlamento Başkanı, 

Resul Guliyev (Siyasi Muhacir-ABD), Eski Cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov130 

(Siyasi Muhacir-Rusya), Eldar Namazov (Cumhurbaşkanlığı yanında Siyasi Büro 

Eski Şefi).131 

                                                 
129 “Ad hoc Committee to Observe The Presidential Elections in Azerbaijan (15 October 2003)”, 
(Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc03/edoc10003.htm 
130 Ayaz Mutallibov: 1990-1991 yılları arasında Azerbaycan Komünist Partisi Birinci Sekreteri, 1991 
Eylül – 1992 Mart tarihleri arasında Bağımsız Azerbaycan devletinin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur. 
1992 Mart tarihinde halk ayaklanması sonrası görevi bırakarak Rusya’ya gitmiş ve halen (2007) 
Rusya’da Siyasi Muhacir hayatı sürdürmektedir. Haydar Aliyev’in iktidara gelişinden sonra ülkeye 
dönmesine izin verilmemiştir. 
Eldar Namazov: Haydar Aliyev döneminde, Cumhurbaşkanlığı yanında Siyasi Büro Şefliği görevinde 
çalışmıştır. Daha sonra hükümetin yürüttüğü Dağlık Karabağ politikasına itiraz ederek, kendi isteğiyle 
istifa etmiştir (1997)     
131 Nerdun Hacıoğlu, “Haydar Baba’sız Seçim”, Hürriyet Gazetesi, 14 Ekim 2003. 
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Seçmenlerin kayıt altına alınması sürecinde de bir takım teknik problemler 

yaşanmıştır. Çoğu seçmen listelerde isimlerini bulamamış, bazılarının yanlış isim ve 

adresle kayıta alındığı durumlar da yaşanmıştır. Daha önce yaşanan yurtdışında 

ikamet eden kişilerin seçmen listelerinde isimlerine rast gelinmesi gibi durumlar yine 

bir sorun olarak varlığını sürdürmüştür.132 Seçim kanunu, bu gibi durumların seçim 

tarihinden 24 saat öncesine kadar tespit edilip yetkili mercilere şikayet talebinde 

bulunulmasını öngörmüştür.  

Seçim kampanyası 16 Ağustos 2003 tarihinde başlamış ve çeşitli toplum 

kesimlerinin önemli boyutlara ulaşan katılımlarıyla kısa bir sürede etkili kampanya 

kimliğine bürünmüştür. On iki aday (bu adaylar içerisinde mevcut iktidara sert 

eleştiriler yöneltmekten çekinmeyen siyasal parti liderleri de bulunmaktadır) 

seçmenleri seçim gününde iktidar temsilcisine oy vermemeye çağırmışlardır. 

Dönemin Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in rahatsızlığı nedeniyle adaylıktan 

çekilmesi ile kampanya daha ciddi ve yarışmacı boyuta ulaşmıştır. Bunun nedeni de, 

seçimlerin Bakü’de mevcut olan siyasal rejimin hayatta kalması için bir sınav niteliği 

taşımasında yatmaktadır. “Özellikle, İlham Aliyev’in iktidar partisinin tek adayı 

olarak kalması ve seçimin favorisi olarak gösterilmesinden sonra, uluslararası toplum 

Aliyev’den hilesiz ve demokratik standartlara cevap veren seçimler organize 

edebilmek için ne gibi düzenlemeler ve girişimler yapabileceğini beklemişlerdir. Bir 

önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin uluslararası demokratik standartlara 

uyamaması, bu seçimin önemini bir daha ortaya koymuştur.”133    

Tüm bunlara rağmen, muhalefet parti adayları ve iktidar temsilcileri arasında 

karşılıklı güven ve işbirliğinin olmadığı, tarafların bir birlerine hakarete varan 

suçlama ve ittihamlarda bulunduğunu üzülerek de olsa söylemek gerekmektedir. 

Bundan ziyade, muhalefet parti temsilcilerinin de kendi aralarında süregelen 

karşılıklı güvensizlik ve suçlamalar da endişe verici türden olmuştur. 2002 senesinde 

imzalanan “Muhalefetin İşbirliği Konseyi” bir türlü faaliyete geçememiştir. 

Dolayısıyla, var olan bu güvensizlik ortamı seçim kampanyalarına da yansımıştır.134 

                                                 
132 “Azerbaijan: Presidential Elections 2003 (Human Rights Watch Briefing Paper)”, (Çevrimiçi) 
http://www.hrw.org/backgrounder/eca/azerbaijan/index.htm, 13 October 2003. 
133 Cenk Başlamış, “Aliyev’in Gölgesinde Seçim” Milliyet Gazetesi, 15 Ekim 2003. 
134 “Final Report on the Presidential Election in the Republic of Azerbaijan, 15 October 2003”, 
(Çevrimiçi) http://osce.org/documents/odihr/2003/11/1151_en.pdf   12 November 2003. 



 87

Reklam ve tanıtım kampanyalarında yerel ve hükümet yetkilileri hakim partinin 

adayı İlham Aliyev lehine sürece müdahalelerde bulunmuşlardır. Bu bağlamda seçim 

öncesi sürecin adaylar arasında hiçte eşit şartlar altında sürdüğünü söylemek 

mümkün değildir.  

Seçim öncesi süreçte medya konusunda da bir takım gelişmelerin sağlandığı 

söylenebilir. Devlet kaynaklı televizyon kanalı (AZ TV1), tüm adaylara eşit yayın ve 

tanıtım hakkı tanımak hususunda yasal yükümlülüğünü eksiksiz olarak yerine 

yetirmiştir. Buna rağmen, yayınlarının geri kalan kısmında hakim partinin adayı 

(dönemin Başbakanı) ve dönemin Cumhurbaşkanını destekleyen ve reklamını yapan 

yayınlar ağırlıkta olmuştur. Diğer özel kanallar, adaylara devlet bütçesinden ödemeli 

yayın hakkı tanısa da, bu yayın ve reklam çalışmaları hiçbir zaman gerçekleşmemiş 

ve ağırlıklı olarak Başbakan lehine yayınların yapılmasına devam edilmiştir. Bu 

durum devlet kaynaklı yazılı medya kuruluşlarının yayınlarında da devam etmiştir. 

Bu nedenle, “Ad hoc Komite üyeleri seçim kampanyalarının devlet tarafından 

maliyetleştirilmesi konusunun bir daha gözden geçirilmesi gerektiğini özellikle 

belirtmişlerdir. Muhalif kanadın kontrolü altında olan yazılı medya kaynakları ise 

muhalefet adaylarının görüşlerinin en iyi ifade edildiği forum olma özelliğini 

korumakla birlikte, hükümet yetkililerine karşı yaptıkları eleştirilerin de şiddetini 

artırmışlardır.”135  

 

 

2.1.6.2. Seçim Günü Yapılan Gözlemler 
 

Seçimler bin yüz uluslararası, kırk iki bin yerel gözlemcinin gözetimi altına 

yapılmıştır. Gözlemciler, daha seçim kutuları açılmadan önce hem seçmenlerin hem 

de seçim komisyonu üyelerinin yaşadıkları tecrübesizlik ve eksikliklerin altını 

çizmişlerdir. AK PA dışındaki diğer uluslararası gözlemci grupları da seçim günü 

incelemelerde bulunmuş ve bir takım tespitlerde bulunmuşlardır. Daha önceki 

seçimlerde rast gelinmiş, birden fazla oy kullanılması ve görevli kişiler tarafından 

seçim kutularına toplu şekilde oyların atılması gibi ihlal ve usulsüzlükler yaşanmıştır. 
                                                 
135 “Ad hoc Committee to Observe The Presidential Elections in Azerbaijan (15 October 2003)”, 
(Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc03/edoc10003.htm 
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Bazı seçim dairelerinde oyların sayılması işlemi kuralına göre yapılmamış, bazı 

kutulardaki oylar sayılmadan protokoller tamamlanmıştır. Çok sayıda Bölgesel 

Seçim Dairesi üyeleri seçim sonuçlarının olduğu protokolleri imzalamaktan imtina 

etmiş ve MSK’ya şikayette bulunmuşlardır.”136 Bu bilgiler gözlemci raporlarında yer 

almıştır. Daha sonra alınmış bilgilere istinaden onların çoğu tehdit edilmiş veya 

hapse atılmıştır. Seçmen listelerinde de bazı eksikliklerin bulunduğu görülmüş, 

bunların içerisinde en önemlisi yurtdışında ikamet eden Azerbaycan vatandaşlarının 

adlarının seçmen listesinde bulunmayışı ile ilgilidir. 

Görüldüğü gibi, seçim kampanyası döneminde (medya özgürlüğü, serbest 

toplanma ve ücretsiz TV yayın hakkı gibi alanlarda) çok ciddi karşı durma 

yaşanmamış, önceki seçimlerle kıyaslamada süreç sakin bir ortamda tamamlanmıştır. 

Özellikle, muhalif kanadın temsilcilerine ücretsiz TV yayın hakkı tanınırken, hiçbir 

yasak/sansür uygulanmamıştır. Oyların kullanılması süreci de olaysız bir şekilde 

tamamlanmıştır. Tüm bu gelişmeler önceki dönemlerle kıyaslandığında, önemli 

ilerlemelerin sağlandığı söylenebilir. Maalesef seçim sonrası yaşanan şiddet olayları 

tüm bu gelişmelere gölge düşürmüştür.    

MSK, resmi sonuçları seçimlerden bir ay sonra, 20 Kasım 2003 tarihinde 

yayınlamıştır. Katılım oranı kayıtlı seçmen sayısının %71.2’ni oluşturmakta, bu da 

dört milyon resmi kayıtlı seçmenin üç milyonunun oy kullandığı anlamına 

gelmektedir. Resmi sonuçlara istinaden İlham Aliyev oyların %76.84’nü alarak 

zaferini ilan etmiştir. İsa Kamber %13.97 oyla ikinci, Lala Shovket Haciyeva %3.62 

oyla üçüncü olmuşlardır. Diğer adaylar Etibar Mammedov %2.92, İlyas İsmayilov 

%1, Sabir Rustemhanlı %0.82, Gudrat Hasanguliyev %0.5, Hafiz Haciyev %0.38 oy 

oranı toplamıştır.137 On beş MSK üyesinin on ikisi tarafından imzalanan bu sonuçlar 

onaylanıp yürürlülük kazanabilmesi için Anayasa Mahkemesine gönderilmiştir.138 

Müsavat partisi lideri İsa Kamber’in seçim sonuçlarını tanımaması ve kendi zaferini 

ilan etmesi, böylece taraftarlarının izinsiz şiddet içeren gösterileri ve polis güçlerine 

saldırmaları Komite üyeleri tarafından kınanmış, muhalefet üyelerinin ülkeyi kaosa 

                                                 
136 “Azerbaijan: Presidential Elections 2003 (Human Rights Watch Briefing Paper)”, (Çevrimiçi) 
http://www.hrw.org/backgrounder/eca/azerbaijan/index.htm, 13 October 2003. 
137 2003 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Resmi Sonuçları, (Çevrimiçi) 
http://www.cec.gov.az/az/1prezident2003/hesabat/2003az.htm 
138 “Azerbaycan’da İkinci Aliyev Devri”, Hürriyet Gazetesi, 16 Ekim 2003. 
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götürebilecek her türlü kışkırtmalardan uzak durmaları gerektiği belirtilmiştir.139 

Ayrıca, kolluk kuvvetlerinin göstericilere uyguladıkları eşitsiz ve şiddet dolu 

uygulamalar ve gösteriden sonra yapılan tutuklama ve işkenceler (gazeteci ve insan 

hakları savunucularını da) şiddetle kınanmış, yapılan şikayetleri yerinde 

inceleyebilmek için yakın tarihte bir grup (beş kişilik seçim sonrası gözlemci grubu) 

gönderilmesi planlaştırılmıştır. Tutuklananlar ve işkenceye maruz kalanlar içerisinde 

milletvekili, parti başkanı, önde gelen gazetelerin ve STK’ların baş yazarları da 

olmuştur.140 

 

 

2.1.6.3. Sonuç ve Tavsiye 
 

Ad hoc Komite ilk olarak bir hatırlatma yapma gereği duymaktadır. Kabul 

edilmiş uluslararası standartlara uygun özgür ve demokratik seçimler organize 

etmek, Azerbaycan’ın Avrupa Konseyi’ne üyeliğe kabul edilişinden doğan zorunlu 

bir yükümlülüktür ve üyeliği sırasında Azerbaycan tarafından serbest irade ile kabul 

edilmiştir. Bununla birlikte Komite, MSK’nın seçim sonuçlarını yeni yasal 

düzenlemeye uygun olarak yayınlamasını olumlu bulmuştur. En son düzenleme 

seçim sonuçlarının oylama işlemleri tamamlandıktan sonra yirmi dört saat içerisinde 

açıklanması gerektiği yönünde olmuştur. Bu düzenleme olumlu karşılanırken, yasa 

uyarınca 16 Kasım saat 17.00-a kadar hazırlanıp tamamlanması gereken seçim sonuç 

protokollerinin geciktirilmesi diğer eleştiri konusu olmuştur. Bu faktör, protokollerde 

bir takım oynamaların yapıldığı yönünde endişeler uyandırmıştır.  

Gözüken şu ki, Azerbaycan halen demokrasiye geçiş ve özgür demokratik 

seçimlerin organize edilmesini öğrenmek için yoğun çaba harcamalıdır.  İki buçuk 

sene sonra Parlamento seçimleri yapılacaktır. Bu nedenle Bakü yönetimi yaşanan 

usulsüzlükleri aradan kaldıracak düzenlemeleri bir an önce uygulamaya koymalıdır. 

                                                 
139 “Ad hoc Committee to Observe The Presidential Elections in Azerbaijan (15 October 2003)”, 
(Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc03/edoc10003.htm 
140 “Final Report on the Presidential Election in the Republic of Azerbaijan, 15 October 2003”, 
(Çevrimiçi) http://osce.org/documents/odihr/2003/11/1151_en.pdf,   12 November 2003. 
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Özellikle seçim sonuçlarının yer aldığı protokollerin belirtilen süre içerisinde 

tamamlanması zorunludur.  

Adaylara ücretsiz yayın hakkının tanınması olumlu karşılansa da, tahsis 

edilen zamanın adaylara kendi parti politikalarını anlatmaya yetecek düzeyde 

olmadığı, böylece seçmenlerde adaylara ilişkin yeterli bilginin oluşmadığı 

görülmüştür. Dolayısıyla, gelecek seçimlerde yeterli yayın süresi ve reklam hakkının 

tanınması tavsiye edilmektedir.  

Bir diğer eleştiri konusu da, çoğunluğun muhalefetin haklarını koruması ve 

muhalefetin de çoğunluğun yönetimine saygı duyması gerektiği yönünde siyasal 

kültürün oturmamasına ilişkindir. Seçim kampanyaları boyunca gösterilere resmi izin 

verilmesine rağmen, seçim sonrası izinsiz gösterilerin yapılaması, polisle çatışmaya 

girmek için ısrar edilmesi, her şeye rağmen iktidarı ele geçirme hırsının nefrete 

dönüşmesi, hükümet tarafından sağlanan özgürlüklerin sınırlandırılmasına getirip 

çıkarmaktadır. Bundan sonraki seçimlerde hükümet hiçbir adaydan yana tavır 

koymamaya ve adaylar arasındaki eşitlik prensibini gözetmeye özen göstermelidir. 

Muhalefet partilerine devlet tarafından kaynak ayrıldığı zaman bu hususa (tarafsızlık 

ve denge) özellikle dikkat yetirilmesi zorunludur.  

Ayrıca, seçmen listelerinin yeniden düzenlenmesi gerekmekte, her seçimde 

yaşanan benzer sorunların gelenek haline gelmesine yol verilmemelidir. Diğer 

hususlar olan demokratik rejimin güçlenmesi, güçler ayırımı prensibi, bağımsız 

mahkeme ve adil yargılanma ve insan hakları gibi konularda da Avrupa Konseyi ile 

işbirliğinin sürdürülmesi gerekmektedir. Yeni seçilen Cumhurbaşkanının Azerbaycan 

Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi delegasyonunun eski başkanı olduğunu da 

dikkate alarak, yaşanan sorunlara köklü çözümler getireceği umulmakta ve özetle 

belirlenen zaman dilimi içerisinde yapılan tavsiyeleri yerine yetireceği 

beklenmektedir.    

Komite son olarak teklifler serisini şu şekilde açıklamıştır: 

“- Cumhurbaşkanı görevine başladıktan sonra üç ay içerisinde siyasal 

mahkumlar için af yasası yayınlamak   

- Altı ay içerisinde nüfus sayımı yasasını kabul etmek. 

- Dokuz ay içerisinde seçim kurumları yasasını kabul etmek 
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- Dokuz ay içerisinde seçmen listeleri üzerine ve her seçmene oy kullanma 

kartı öngören yasanın kabul edilmesi 

- Dokuz ay içerisinde seçim kampanyaların maliyeleştirilmesi yasasının kabul 

edilmesi 

- Seçim daireleri kapandıktan sonra yaşanan usulsüzlüklerin ciddi şekilde 

araştırılması  

- Muhalefet üyelerinin kitlesel hapislerine son verilmesi 

- Bu tavsiyelerin yerine yetirilmesini denetleyen beş üyeden oluşan seçim 

sonrası gözlemci grubu oluşturmak 

Ad hoc Komite bu tavsiyelerin dikkate alınacağını ve bir sonraki seçimlerde 

titizlikle uygulanacağını düşünerek ve Azerbaycan hükümeti ile işbirliğinin 

süründürülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etmek istemiştir.”141  

 

   

2.1.7. Azerbaycan’ın Üstlenim ve Yükümlülüklerinin 

Monitoringi 
 

18 Eylül 2002 tarihli 9545 nolu Belge (Doc. 9545), Avrupa Konseyi 

Parlamenter Asamblesi Sosyalist Grubu üyesi Andreas Gross (İsviçre), Avrupa 

Halkları Partisi üyesi Guüllermo Martinez Casan (İspanya) tarafından hazırlanmıştır. 

Bu belge Parlamenter Asamblesi prosedürü gereği, üyeliğe yeni kabul edilen 

ülkelerin tümünde yapılan monotoringlerin Asamble’ye sunulması için 

hazırlanmıştır. Bu belgenin hazırlanış amacı, üyeliye kabul edildikten sonra geçen bir 

yıllık zaman içerisinde Azerbaycan’ın yerine yetirmekle yükümlü olduğu 

taahhütlerin ve yasal düzenlemelerin belirtilmiş süre içerisinde kabul edilip 

yürürlülüğe konulmasını incelemektir.142 Bu bölüm, yasal reformlara ilişkin 

gelişmeler, demokratik kurumların işlevselliği, temel özgürlükler ve sonuç başlıkları 

altında incelemeye tabi tutulmuştur. Ayrıca AGİT/DKİHO ve İnsan Hakları Örgütü 

                                                 
141 “Ad hoc Committee to Observe The Presidential Elections in Azerbaijan (15 October 2003)”, 
(Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc03/edoc10003.htm 
142 “Honouring of Obligations and Commitments by Azerbaijan”, 
 (Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc02/edoc9545.htm 
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(Human Rights Watch) Azerbaycan’a ilişkin hazırladığı raporlardan da yararlanmağa 

çalışılmıştır. 

Avrupa Konseyi’ne üyeliğe kabul edildikten sonra, Azerbaycan 

sorumluluğunu kabul ettiği üstlenim ve yükümlülüklerin çoğunu usulüne uygun ve 

gereken zaman dilimi içerisinde yerine yetirmiştir ki, bunlar da yasal reformlar ve 

önemli kurumların oluşturulması gibi konuları kapsamaktadır. Ombudsman 

kurumunun oluşturulması ve Anayasa Mahkemesine başvuru koşullarının 

geliştirilmesi gibi konular bunların en önemlileridir. 

Tüm bu gelişmelere rağmen gözlemci raportörler, Azerbaycan’daki insan 

hakları ve diğer temel hak ve özgürlüklerin ilerleme ve gelişme sürecinin çok yavaş 

yürüdüğüne dikkat çekmiş, gerçek çoğulcu ve demokratik yapının geliştirilmesi için 

hükümet yetkililerinin gerekli adımları atmasının önemine vurgu yapmışlardır. 

Özellikle, seçim ve medya kanunlarının vatandaşların sivil ve siyasal hak ve 

özgürlükleri ile tezat teşkil etmemesi gerektiğinin altı çizilmiştir.   

Her ne kadar siyasi mahkum olarak kabul edilmiş kişilerin af edilmesi için 

girişimler devam etse de, raportörler sürecin gidişatından memnun kalmadıklarını 

ifade etmişlerdir. Bu yüzden hükümet yetkililerinin siyasal içerikli sonuçlara (taraf 

gözeten) yol açmayacak adil yargılama sağlaması ve bu sürecin aleyhine işleyecek 

gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.  

Sözleşmelerin (Conventions) onaylanması ve imzalanmasına ilişkin 

gelişmeleri şöyle değerlendirebiliriz: Asamble, Azerbaycan’ın eski yükümlülüklerini 

de içeren otuz bir sözleşmeyi imzalaması ve onaylamasını memnuniyetle 

karşılamıştır. Buna rağmen, bir çok önemli anlaşma da imzalanmak ve onaylanmak 

için sırada beklemektedirler. Bunlar içerisinde “Rüşvete Karşı Medeni Kanun (Civil 

Law Convention on Corruption) ve Rüşvete Karşı Ceza Kanunu (Criminal Law 

Convention on Corruption) en önemlileridir. Bunlardan başka bir takım imzalanmış 

anlaşmaların da onaylanması gerekmekledir: Avrupa Sosyal Şartı, Bölgesel veya 

Azınlık Dillerine İlişkin Avrupa Şartı gibi.”143 

 

 

                                                 
143 “Honouring of Obligations and Commitments by Azerbaijan”, 
 (Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc02/edoc9545.htm 
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2.1.7.1. Yasal Reformlara İlişkin Gelişmeler 
 

Asamble, Azerbaycan’ın Konsey’in tavsiye ettiği uzman kişilerle işbirliğine 

girerek yeni kanunlar kabul etmesini veya mevcut kanunlarda düzelişler için 

başlattığı çalışmaları takdir etmiş, bu çalışmaların diğer hukuksal alanlarda da devam 

ettirilmesini tavsiye etmiştir. Asamble Seçim Kanunu, Avukatlık Yasası, 

Yolsuzluklara Karşı Medeni Kanun, Anayasa Mahkemesi Kanun taslaklarına ilişkin 

Avrupa Konseyi ile yürütülen işbirliğinden memnuniyet duyduğunu, Konsey’in 

atadığı uzman kişilerce verilen tavsiyelerin kabul edilerek, ilgili kanun maddelerinde 

tam olarak dikkate alınacağından şüphe duymadığını ifade etmiştir. Asamble, 

“Azerbaycan’ın Yolsuzluklara Karşı Mücadele Kanununu onaylamasından sonra 

doğan yükümlülüklerinin çok az bir kısmını yerine yetirdiğini ifade etmektedir. Bu 

nedenle Azerbaycan hükümet yetkililerini neredeyse toplumun her düzeyinde mevcut 

olan rüşvet ve yolsuzluklara karşı etkili ve hızlı mücadele planı hazırlayıp, bir an 

önce yürürlüğe koymaya çağırmaktadır.”144   

Bundan başka Asamble, Azerbaycan’da yerel yönetimlerin geliştirilmesi 

sürecinde eksikliklerin olduğunu da beyan etmiştir. Özellikle, Yerel ve Bölgesel 

Yönetimler Kongresi’nin tüm tavsiyelerini dikkate alan yasal düzenlemelerin 

tamamlanması gerektiğinin altı çizilmiştir. Ayrıca, Asamble Azerbaycan hükümet 

yetkililerini Azerbaycan yasalarını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlu hale 

getirmek için Konsey’le etkin bir işbirliği yapmak ve bu yöndeki çabalarını 

hızlandırmalarını istemektedir. Son olarak Asamble, “Azerbaycan’ın Konsey’e 

üyelik tarihi 21 Ocak 2001 yılından itibaren, 222 (2000) nolu tavsiye görüşünde yer 

alan hak ve yükümlülükleri yerine yetirmek için yapmış olduğu girişimlerden 

memnuniyet duyduğunu ifade etmiştir.”145 Buna rağmen, ülkede yaşayan insanların 

durumlarını geliştirmek için hükümet tarafından alınması gereken daha çok sayıda 

önemli ölçülerin bulunduğunun altını çizmeyi de ihmal etmemiştir.    

 

                                                 
144 144 “Honouring of Obligations and Commitments by Azerbaijan”, 
 (Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc02/edoc9545.htm 
145 “Azerbaijan’s Application for Membership of the Council of Europe”, (Çevrimiçi)  
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta00/eopi222.htm 
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2.1.7.2. Güçler Ayırımı, Kanunların Gücü ve Demokratik 

Kurumlar  
 

Asamble, iktidarın halen Azerbaycan’da hakim ve üstün bir role sahip 

olduğunu gözlemlemektedir. Bu gerçeklik, kurumların görev icraları zamanı 

hükümet tarafından yapılan müdahalelerde daha açık bir şekilde gözükmektedir. 

Asamble, özellikle yargıçların tarafsızlığının sağlanması ve onların işlerine müdahale 

edilmemesi gerektiğini belirtmektedir.  

Azerbaycan’da Parlamento, hükümetin icraatları üzerinde denetimi 

sağlayacak hiçbir girişimde bulunmamaktadır. Asamble, Parlamentonun rolünün 

güçlendirilmesini ve iktidara olan asılılığının giderilerek, bağımsız kimliğe 

kavuşması gerektiğini vurgulamaktadır. Özellikle, referandum gibi önemli konuların 

Cumhurbaşkanlığı düzeyinde kabul edildikten sonra Parlamentoda çok kısa süren 

müzakereden sonra kabul edilmesi diğer bir eleştiri konusu olmuştur. Siyasal öneme 

sahip konu ve kararlar üzerinde Parlamentonun yasma gücünü temin etmek ve 

güçlendirmek gerekmektedir.  

Asamble, Temmuz 2002 tarihinde geniş yetkilerle donatılmış Ombudsmanlık 

kurumunun yaratılmasını memnuniyetle karşılamıştır. Ombudsmanın AİHS’ni 

gerekli konularda etkili bir şekilde yorumlanıp uygulanmasında önemli bir rol 

oynayacağına inanmaktadır. Bu hususta Asamble, Azerbaycan hükümet yetkililerinin 

özellikle Ombudsman kurumunun Anayasa Mahkemesinin ve diğer yerel 

mahkemelerin yaratılması konusunda vermiş olduğu taahhütleri tam olarak yerine 

yetirmek için gösterdiği çabaları memnuniyetle karşılamıştır.   

 

 

2.1.7.3. Çoğulcu Demokrasiye İlişkin (Temel Özgürlükler) 
 

Uluslararası kuruluşlar; (AK PA, AGİT/DKİHO, Helsinki Vatandaş 

Asamblesi) seçim kanunundaki düzelişlere (amending) ilişkin sürdürülen işbirliğine 

önem verdiğini belirtmiş, Konseyce atanan ve alanında uzman kişiler tarafından 

tavsiye edilen kanunun nihai versiyonunun hükümet yetkililerince ciddi bir şekilde 
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değerlendirileceğine inandığını ifade etmiştir. Bir önceki Parlamento seçimleri 

(2000-2001) ve 24 Ağustos 2002 tarihli Referandum zamanı, çok sayıda kanun 

ihlalleri ve prosedüre ilişkin usulsüzlükler gözlemlenmiştir. Yeni seçim kanunu 

hazırlanırken tüm bu gözlemlerin dikkate alınması gerekmektedir. AGİT, “seçim 

komisyonlarının terkibinin düzenlenmesi, yerel gözlemcilerin katılımı, seçimle ilgili 

şikayetlerin incelenmesi, adayların kayıt işlemlerinin yapılması, seçmen listelerinin 

düzenlenmesi, seçim komisyonu üyelerinin bilgilendirilmesi ve seçim sürecinin 

baştan sona kadar şeffaflığının temin edilmesi çalışmalarının AK ve AGİT 

standartlarına uygun olacağını beklemektedirler”.146 

Asamble, 24 Ağustos 2002 tarihli Referandumun organize edilmesi ve onun 

içeriğine ilişkin Avrupa Konseyi ile hiçbir görüş alış verişinde bulunulmamasından 

esef duyduğunu belirtmiştir. Buna rağmen Asamble, sekiz soru şeklinde düzenlenen 

anayasa değişikliğinin her birinin ayrı ayrılıkta seçmenlerin onayına sunulmasını da 

takdir etmiştir.147  

Bundan başka son seçimler de dahil olmak üzere seçim süreci ve oy verme 

zamanı yaşanan hile ve kanun ihlallerinin çok yüksek düzeye ulaşması nedeniyle, 

geçerliği şüphe doğuran çok ilginç sonuçlar da alınabilmiştir. Örneğin kayıtlı seçmen 

sayısının %83-ü seçimlere katılmış ve %96-sı olumlu oy kullanmıştır. Yapılan 

Referandum sonrası iki yüz elli bir seçim dairesinde sonuçlar iptal edilmiştir. 

Böylece Asamble, Azerbaycan halkına seçim sürecinde gerçek kendine güven fırsatı 

sağlaması gereken ve Azerbaycan’da demokratik kültürün gelişmesine yardımcı 

olması beklenen Referandumun başarısızlığa uğramasından üzüntü duymuştur. Tüm 

bunlara rağmen, AGİT Bakü ofisinin girişimleriyle (ilk defa gerçekleşen) iktidar, 

muhalefet ve STK’ların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Görüşme zamanı 

tarafların yapılan referandumun politik etkisini tartışmaları, kendi programlarını 

topluma tanıtmaları ve ilgili kesimlerin kendi aralarında müzakereler yapmaları 

memnuniyetle karşılanacak bir gelişmedir.148  

                                                 
146 “Joint Revised Preliminary Assessment of the Revised Draft Election Code of the Republic of 
Azerbaijan, 28 November 2002”, (Çevrimiçi) 
http://www.osce.org/documents/odihr/2002/12/1220_en.pdf, 11 December 2002. 
147 “Honouring of Obligations and Commitments by Azerbaijan”, 
 (Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc02/edoc9545.htm 
148 A.y., 
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Asamble, Azerbaycan’da protesto gösterilerinin artan çizgi üzerinde hareket 

etmesini, insanların ülkenin siyasal hayatında rol almak gibi temel haklara olan 

ihtiyacının artan bir göstergesi olarak algılamaktadır. Asamble, Azerbaycan hükümet 

yetkililerini karşılıklı güven ve uygun siyasal ortam sağlamaya ivedilikle davet 

etmektedir. Bu konuda yeni seçim kanununu görüşmek için birleşmiş muhalefet 

üyeleri ile görüşme teşkil edilmiştir. Asamble, Azerbaycan’ı bir sonraki 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini (yeni reform edilmiş seçim yasası temelinde) 

uluslararası standartlara uygun bir şekilde gerçekleştireceğini ummaktadır.  

2002 yılına gelindiğinde uluslararası kuruluşlar insan hakları ve temel 

özgürlükler alanında bir takım gelişmeler olduğunu vurgulamışlardır. Asamble, 

Azerbaycan yönetiminin insan haklarının geliştirilmesine ilişkin yapmış olduğu bir 

takım uygulamaları olumlu bulmuştur. Çok sayıda siyasi mahkumun affedilmesi 

veya ceza çekme sürelerinde indirime gidilmesi, siyasal parti liderleri ve gazete baş 

yazarlarının güvenliğinin sağlanması (tehditlere son verilmesi), asılsız iddialarla 

muhalefet liderlerinin tutuklanmasına son verilmesi gibi. Buna rağmen, 

Azerbaycan’da demokratik toplumun gelişmesinin kilometre taşları olan; söz, ifade, 

toplanma ve dernek kurma özgürlüğünü korumak için etkili düzenlemeler ve 

uygulamalar yapılması gerekmektedir. İktidar ve muhalefet partileri arasında gerçek 

bir diyalog sürecinin bir türlü başlayamamasından yola çıkarak – gerçek muhalefet 

partileri Parlamentoda nerdeyse hiç temsil edilmemektedirler – Asamble, sadece 

hükümet tarafını değil, aynı zamanda muhalefet kanadını da tatmin edici işbirliği ve 

diyalog düzeyine ulaşılabilinmesi için yoğun çaba sarf etmeye çağırmaktadır. Önemli 

konular ve kanun taslakları üzerinde fikir ve görüşler seslendirmek için 

Parlamentoda temsil edilmeyen partilere de fırsat sağlanması gerekmektedir. 

Kayıtlara geçen insan hakları ihlallerinden çok üzüntü duyan Asamble, Azerbaycan 

yönetimini en azından temel hak ve özgürlüklerin yeterince sağlanması için tüm 

gerekli önlemleri almağa çağırmaktadır. Asamble, Avrupa Konseyi’nin üye devlette 

sivil toplumun gelişmesi yolunda yasal ve siyasal engeller bulunmasını asla kabul 

etmeyeceğini defalarla tekrarlamıştır. Asamble, çok geçte olsa kendisine rapor edilen 

ve polisin sivil vatandaşlara karşı silah kullanılması dahil aşırı sert güç kullanması 

olaylarından son derece üzüntü duyduğunu beyan etmiştir. Asamble, “Sosyal 

konulara ilişkin toplumsal protestolar insanların yasal haklarıdır, engellenemez ve bu 
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hakların güvenliğinin sağlanmasından hükümetin sorumlu olduğunu bir daha 

vurgulamıştır”.149 

Asamble, medya yasasının geliştirilmesinden memnuniyet duymuş, bu alanda 

Avrupa Konseyi ile başlatılmış işbirliği çalışmalarını takdir etmiştir. Asamble, 

sürdürülen bu geniş kapsamlı işbirliğinin Azerbaycan hükümet yetkililerine AK 

standartlarıyla tam olarak uyum sağlayan Radyo-TV Yayınları Konseyi’nin 

yaratılması ve Kamu Özel Yayınları Yasasının (Law on Public and Private 

Broadcasting) işleme koyulmasında yardımcı olacağını düşünmektedir. Aynı 

zamanda Asamble, ifade özgürlüğüne sık-sık yapılan müdahale ve kesintilerden, 

bağımsız medya ve gazeteler üzerindeki taciz ve baskılardan derin rahatsızlık 

duyduğunu ifade etmiştir. Asamble, “Azerbaycan hükümet yetkililerini, ifade 

özgürlüğünün bağımsız medya ve gazetecilerin özgür çalışma koşullarını güvence 

altına alınması, bağımsız medyaya getirilen istek dışı sınırlamalara son verecek tüm 

gerekli önlemleri almağa çağırmaktadır. Unutulmamalı ki, Azerbaycan Konsey’e üye 

olurken AİHS’nin tüm hükümlerine uyacağını beyan etmiştir.”150 Aynı zamanda 

uluslar arası kuruluşlar tarafından insan hakları savunucuları olara kabul edilmiş 

kişilerin hükümet temsilcilerince ciddiye alınmaması, siyasi mahkumlar ve diğer 

tutuklularla görüşmelerine imkan sağlanmaması ve uluslar arası kuruluşların 

tavsiyeleriyle oluşturulan kurumlara, muhalefet temsilcilerini dışarıda bırakarak 

hükümet yanlısı kişileri ataması sürekli eleştiriye maruz kalmıştır.151 

Asamble, Avrupa Konseyi’ne üye kabul edildikten sonra Azerbaycan 

Cumhurbaşkanının yükümlülükler gereği imzalamış olduğu çok sayıda af kanununu 

memnuniyetle karşılamıştır. Af edilenler arasında Avrupa Konseyi uzaman kişileri 

tarafından siyasi mahkumlar olarak kabul edilen çok sayıda mahkumun olduğu 

özellikle belirtilmektedir. Asamble, Konsey uzmanları tarafından siyasi suçlu olarak 

kabul edilen kişilerin yeniden başlamış olan yargılanma sürecini dikkatle 

izlemektedir. Bunun nedeni, mahkumların kendileri tarafından sunulmuş olan 

raporlardır ki, bu belgeler prosedürlerin ve diğer haklarının ihlal edilmesi gibi 

                                                 
149 AİHS, Sözleşme metni: “Toplantı ve örgütlenme özgürlüğü (Söz. 11 – Any. 33, 34, 51)”. 
150 AİHS, Sözleşme metni: “Düşünce ve vicdan özgürlüğü (Söz. 9 – Any. 24, 25)., Düşünceyi 
açıklama özgürlüğü (Söz. 10 – Any. 26).” 
151 Elizabeth Andersen,” Letter to President Aliev (Regarding Harassment of Human Rights 
Defenders)”,(Çevrimiçi) http://hrw.org/press/2003/05/azer053003ltr.htm 
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şikayetleri içermektedir. Yeniden yargılanma sürecinin adil, hakkaniyetli ve Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesinin kurallarına uygun olarak teşkil edilmesi, Asamble 

tarafından istenen bir zorunluluktur. Bu bağlamda Asamble, Konsey uzmanları 

tarafından siyasi mahkum olarak kabul edilmiş yedi mahkumun halen af 

edilmemesinden üzüntü duyduğunu tekrarlamıştır. Asamble, Azerbaycan hükümet 

yetkililerini Konsey önünde götürmüş oldukları hak ve yükümlülükleri biran önce 

eksiksiz olarak yerine yetirmesi gerektiğini belirtmiştir. Konsey üyesi ülkelerin 

hapishanelerinde halen siyasi mahkumların bulunması, ilgili kurum tarafından hiçbir 

şekilde kabul edilmemekte ve bu durumun üye devlete sürekli olarak olumsuz not 

kazandırdığının altı çizilmektedir. Asamble, “Azerbaycan hükümet yetkililerine 

demokratik siyasal hayat üzerinde leke oluşturabilecek bu sorunun kökten çözülmesi 

ve yeni siyasi mahkumlar doğuracak girişimlerden kaçınması gerektiğini tavsiye 

etmiştir.”152 Asamble, Avrupa Konseyi’ne üye devletin ülke dahilindeki sabitliğin 

tüm siyasal güçlerle yapıcı (constructive) diyalog yoluyla geliştirmesi gerektiğini, 

yeni siyasi mahkumların oluşmasıyla sonuçlanabilecek her türlü toplumsal ve siyasal 

uyuşmazlık ortamı yaratmaktan kaçınması gerektiğini tavsiye etmiştir. Nihayet 

Asamble, Avrupa Konseyi uzmanları ile sürdürülen işbirliğinin devam edilmesinin 

önemine vurgu yapılmıştır. Bu nedenle Azerbaycan hükümet yetkililerinden, bahsi 

geçen davaların Asamble tarafından ihtiyaç duyulan tüm belgelerini acil olarak 

Avrupa Konseyi’ne sunmaları istenmiştir.153  

Genel bir değerlendirme yapılırsa, çoğulcu demokrasinin öğeleri ve 

kurumlarının güçlendirilmesi için önemli gelişmelerin sağlandığı söylenebilir. Daha 

önceki seçim süreçleriyle kıyaslandığı zaman siyasi iradenin de (iktidar kanadının) 

demokratik rejimin güçlenmesine daha çok eğilimli olduğu görülmektedir. Medya 

konusunda önemli ilerlemeler mevcuttur. Sansür tümüyle kaldırılmış, siyasal partileri 

temsil eden gazeteler her türlü siyasal düşünceyi temsil etmeye başlamıştır. Siyasi 

mahkumlar tahliye edilmeye başlamıştır. Anayasa ve diğer kanunlar Avrupa Konseyi 

Sözleşmelerine uyumlu hale getirilmeye çalışılmıştır. Anayasa Mahkemesi, 

Ombudsmanlık gibi kurumlar yaratılmıştır. Bu türden gelişmelere diğer etkinlikler de 
                                                 
152 AİHS, Sözleşme metninde yer alan “Adil yargılanma (Söz. 6-Any. 138, 140,141).”, “Suç ve 
Cezaların kanunuliği (Söz.7 – Any. 38/1).” Maddelerinin hükümleri dikkate alınmıştır.  
153 “Honouring of Obligations and Commitments by Azerbaijan”, 
 (Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc02/edoc9545.htm 



 99

ilave edilebilir ve tüm bu gelişmeler uluslararası kurumlar tarafından da sürekli 

takdir edilmiştir. Buna rağmen, sürecin hızlandırılmasına ve yeni kabul edilen 

kanunlara işlevsellik kazandırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi takdirde yeni 

kanunlar yazılı metinler olmaktan öteye geçemeyecektir.  

 

 

2.1.7.4. Sonuç 
 

Azerbaycan bir buçuk yıldır ki Avrupa Konseyi’ne üyedir ve Azerbaycan 

hükümet yetkilileri bu tarihten itibaren imzalamış oldukları üstlenim ve 

yükümlülükleri yerine yetirmekte kararlı olduklarını defalarca beyan etmiştir. Bu 

doğrultuda geniş kapsamlı yasal reformlar gerçekleştirilmiştir ve halen sürmekte olan 

bu reform çabaları Konsey tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. Buna rağmen, 

Konsey ve diğer uluslararası kuruluşların vurgulamak istedikleri husus, yasla 

reformlardan ziyade yasaların düzgün yorumlanması ve uygulanmasıdır. Bu hususta 

Elizabeth Andersen’in Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e yazmış olduğu mektupta 

önemli bir konuya dokunulmuştur. Belgede özellikle şu hususun önemle 

vurgulanmasına çalışılmaktadır; eğer kabul edilen yasa ve kanunlar sosyal, siyasal ve 

toplumsal konularda adil ve gerçekçi yorum ve uygulamalara tabi tutulmuyorsa, 

yapılan yasal reformlar amaçlarına ulaşamaz, siyasal hayatta beklenen gelişme 

sağlanamaz. Yasa uygulayıcı, yöneticilerden bağımsız değilse, yasal reformların 

gerçekçi yorumu mümkün değil, neredeyse imkansızdır. Bu hususta beklenen 

başarıyı yakalamak için Azerbaycan tarafı köklü çözümler üretmek zorundadır.154 

Ayrıca, demokratik toplumun gelişmesi için zaruri olan toplanma ve dernek 

kurma özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün sağlanması için etkili düzenlemeler 

yapılmalıdır.   

Monitoring yapan raportörler, Azerbaycan tarafını toplumun temel hak ve 

özgürlüklerini garanti altına almak için tüm gerekli tedbirleri görmeğe çağırmaktadır. 

Onlar (raportörler) Azerbaycan hükümet yetkililerini tüm sivil toplum örgütü 

temsilcileri diğer siyasal parti temsilcileri ile diyalog kurmak, böylece onlara ülkenin 
                                                 
154 Elizabeth Andersen,” Letter to President Aliev (Regarding Harassment of Human Rights 
Defenders)”,(Çevrimiçi) http://hrw.org/press/2003/05/azer053003ltr.htm 
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siyasal hayatında söz sahibi olabilmek imkanı sağlamak için çabalarını 

yoğunlaştırmayı tavsiye etmektedirler.  

Çoğulcu demokrasiye ulusal temelde geçiş, insan haklarına saygı ve 

kanunların işlevselliği temelinde olmalıdır. Azerbaycan tarafı üyelikten sonra çok 

sayıda üstlenim ve yükümlülükleri yerine yetirse de, her şeyden önce bu reform 

çalışmalarının biran önce uygulamaya konulması gerekmektedir.    

Siyasi mahkumlar konusu halen çözümünü beklemektedir. Azerbaycan 

tarafının bu sorunun çözümlenmesi için çaba göstermesi, politik içerikli yeni 

mahkumiyetlerden kaçınması gerekmektedir. Konsey üyesi ülkede siyasi 

mahkumların var olması hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.  

Azerbaycan, Dağlık Karabağ probleminin barış yoluyla çözülmesi için tüm 

girişim ve çabalarını sürdüreceği hususunda vermiş olduğu vaadini yerine 

yetirmektedir. Buna rağmen, Azeri toplumunda yaygınlaşmaya başlayan barış 

girişimlerinin çıkmaza girdiği görüşü de Konsey tarafından endişeyle takip 

edilmektedir. Bu türden gelişmelere yol vermemek için, görüşmelerin içeriği ve 

sürecin gidişatına ilişkin halka sürekli bilgi sağlanmalı ve Parlamentoda düzenli 

olarak oturumlar gerçekleştirilmelidir. Her iki taraf ta (Azerbaycan ve Ermenistan) 

halkını ve silahlı kuvvetlerini her hangi bir uzlaşmaya ancak karşılıklı ödünler 

sonucu ulaşılabileceğine ikna etmesi gerekmektedir.  

Üyeliğe kabul edildikten sonra iki yıl içerisinde kabul edilmesi gereken 

yükümlülüklerin çoğu kısmen yerine yetirilmiştir. Raportörler, anlaşmalar ve 

taahhütlerin sadece imzalanmak ve onaylanmak için kabul edilmediğini bir daha 

vurgulamak gereği duymaktalar. Bu kanunlar her bir sıradan Azerbaycan 

vatandaşının hayatını kolaylaştırmak ve onun destekçisi olmak içindir ve bu yönde 

uygulama ve yorumlamaya tabi tutulmalıdır. Azerbaycan hükümet yetkilileri, 

Avrupa Konseyi ile işbirliği çerçevesinde, belirtilen zaman sınırı içerisinde 

yükümlülüklerini yerine yetirmek için gereken çabayı göstermelidir.155    

  

      

                                                 
155 “Honouring of Obligations and Commitments by Azerbaijan”, 
 (Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc02/edoc9545.htm 
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      2.1.8. Üye Devletlerin Üstlenim ve Yükümlüklerinin Monitoring 

Komitesinin Raporu 

      (Azerbaycan’da Demokratik Kurumların İşlevselliği Üzerine) 
 

 Bu rapor (Doc. 10285, 20 Eylül 2004) Parlamenter Asamblesi Sosyalist 

Grubu üyesi Andreas Gorss (İsviçre) ve Avrupa Halkları Partisi üyesi Andreas 

Herkel (Estonya) tarafından hazırlanmış ve incelenmek için Asamble oturumuna 

sunulmuştur. Bu rapor, Ocak 2004 tarihinde Asamble tarafından kabul edilen 1358 

(2004) nolu kararın; Azerbaycan’da demokratik kurumların işlevselliği üzerine, 

yorumlanması ve gözlemlenmesinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Azerbaycan 

yönetimi ile Asamble arasında var olan ilişkiler güven ve karşılıklı işbirliği 

düzeyinde karakterize edilmiş, Azerbaycan’ın üstlenim ve yükümlülüklerini yerine 

yetirmede (özellikle siyasi mahkumlar konusunda) sağladığı ilerleme memnuniyetle 

karşılanmıştır. Buna rağmen, çok sayıda problemler halen devam etmekte, çoğu 

reformlar ise ertelenmektedir. Raporun hazırlanmasında amaç, Azerbaycan’daki 

durumu Asamble’nin dikkatine sunmak, Azerbaycan tarafını son Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinden sonra yaşanan problemleri ortadan kaldırmak, ülkedeki demokratik 

kurumların çalışabilmeleri için uygun ortam yaratmak ve bu hususta gerekli 

tedbirleri görmeye davet etmektedir. Siyasal parti üyeleri ve liderlerinin, onların aile 

üyeleri ve destekçilerinin güvenliğini sağlamak gerekmektedir. Mahkeme ve 

yargılama sistemindeki reformlar devam ettirilmelidir.156  

 Konunun değerlendirilmesi yapılırken AK PA Ad hoc Komitesi dışında, 

AGIT, İnsan Hakları Örgütü (HRW), Sınırsız Raportörler Örgütü, Uluslararası Af 

Örgütü ve diğer uluslararası kurumların Azerbaycan’la ilgili yayınlamış oldukları 

belgelere atıf yapılacaktır. Ayrıca, konunun değerlendirilmesi şu alt başlıklardan 

yararlanılarak incelenmeye çalışılmıştır; eski ve yeni seçimlerin değerlendirilmesi, 

rüşvet ve yolsuzluklar problemi, temel demokratik değerler, yeni kanunların kabul 

edilmesi ve sonuç.  

 
                                                 
156 “Implementation of Resolution 1358 (2004) on the Functioning of Democratic Institutions in 
Azerbaijan”(Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc04/edoc10285.htm 
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2.1.8.1. Eski ve Yeni Seçimlere İlişkin 
 

 Burada eski seçimler denildiği zaman özellikle 2003 Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerine atıf yapılmıştır. Uluslararası kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları 15 

Ekim 2003 seçimlerini ciddi şekilde eleştirmiş, özellikle AGİT tarafından yayınlanan 

nihai rapor eleştiri düzeyi çok yüksek olduğu için hükümet tarafından sert bir şekilde 

kınanmıştır. Raporda yer alan bilgilere göre: “Altı yüz doksan dört seçim 

dairesindeki sonuçların MSK tarafından geçersiz sayılması ve üç MSK üyesinin 

seçim sonuçları protokolünü imzalamaktan imtina etmesi unutulmaması gereken 

delillerdir. MSK’dan başka bölgesel ve yerel seçim dairelerinde de seçim sonuçlarını 

imzalamak istemeyen komisyon üyeleri olmuş ve bu kişiler İçişleri Bakanlığı 

tarafından tutuklanmış, uluslararası örgütlerin yoğun baskıları sonucu 22 Kasım 2003 

tarihinde tahliye edilmişlerdir.”157 Bu olaylar AK PA gözlemci komitesinin de 

dikkatini çekmiş, yaşanan gelişmeler komite üyelerinde endişe uyandırmıştır. 

Komitenin hazırlamış olduğu rapora istinaden; “Seçim öncesi ve sonrası yaşanana 

olayların araştırılması için, Asamble tarafından yapılan tavsiyelerin hiç birisi dikkate 

alınmamıştır. Seçim zamanı yapılan ihlal ve usulsüzlüklerin araştırılması için 

Parlamento tarafından inceleme komisyonu oluşturulmamış, ciddi boyutlara ulaşan 

insan hakları ihlalleri araştırılmamış, 15 Ekim 2003 tarihinden önce ve sonra yaşanan 

polis şiddeti incelenmemiştir. Dolayısıyla, Parlamento kurumunun siyasal sistem 

içerisindeki zayıflığı ve yetkilerinin sınırlılığı gözlemlenmiştir.”158 

 Bundan sonra tüm dikkatler gelecek seçimler üzerinde yoğunlaşmıştır. 12 

Aralık 2004 tarihinde yerel seçimler yapılacaktır. Bu seçimler Azerbaycan için tüm 

dünyaya demokratik standartlara uygun seçimler organize edebilmek yeteneğine ve 

isteğine sahip olduğunu göstermek için iyi bir fırsattır. Dolayısıyla, yerel seçimler 

demokratik standartları test etmek için çok iyi bir araç konumundadır ve Azerbaycan 

tarafının gösterdiği her girişim yerel demokrasinin standartlarını daha da ileriye 

götürebilmektedir.  

                                                 
157 “Final Report on the Presidential Election in the Republic of Azerbaijan, 15 October 2003”, 
(Çevrimiçi) http://osce.org/documents/odihr/2003/11/1151_en.pdf, 12 November 2003. 
158 “Implementation of Resolution 1358 (2004) on the Functioning of Democratic Institutions in 
Azerbaijan”(Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc04/edoc10285.htm 
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 Seçim düzenlenmesi ve sonuçlanmasından sorumlu kurum olan MSK, 

(bağımsızlığı tartışma konusudur) AGİT ve Venice Komisyonu gibi uluslararası 

kuruluşlar tarafından tavsiye edilen hususları (özellikle tecrübe edinme konusunda) 

dikkate almalıdır. Özellikle MSK’nın kendisinde (üyelerin dağılımı) ve bölgesel 

seçim komisyonlarında sorunlar halen devam etmektedir. Uluslararası kuruluşlar 

seçimlere yöneltilen bir diğer eleştiri de seçimleri gözlemleyen yerel kuruluşlarla 

ilgilidir: “Bütçesinin yüzde otuzuna kadarı yabancı kaynakla karşılanan STK’ların 

seçimleri gözlemlemek yetkilerinin yasaklanması hem ilgili kurumlar, hem de 

Avrupa devletleri büyükelçilikleri tarafından eleştirilmektedir.”159 AGIT’ in konuyla 

ilgili hazırlamış olduğu raporda yer alan bir diğer tasfiyeye istinaden: “Mantıklı 

çözüm olarak, bütçesinin yüzde ellisine kadarı komşu ülkeler tarafından karşılanan 

STK’lara benzer maddenin uygulanması düşünülebilir. Çünkü yüzde otuz 

uygulaması çok sınırlandırılmış uygulamadır ve yanlış yorumlama ve uygulamalara 

neden olabilir.”160 Oy kullanma yetkisi sağlayan seçim kartlarının dağıtılması 

sürecinin yavaş olması ve seçmen listelerinin düzeltilmemesi de diğer eleştiri 

konusudur. 2005 Parlamento seçimlerine kadar bu işlemlerin tamamlanacağı 

söylenmektedir.161  

 

 

2.1.8.2. Rüşvet ve Yolsuzluklar Problemi    
 

Ocak 2004 tarihinde yolsuzluklara karşı mücadele kanunu Parlamento 

tarafından kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile onaylanmıştır. 

Yolsuzluklara karşı mücadele programı hazırlanmış ve Ocak 2005’te yürürlülüğe 

konulmuştur. Bu doğrultuda, Devlet Başsavcılığı Ofisi (Principal State Prosecutor’s 

                                                 
159 “Problems of NGO Registration in Azerbaijan” (Çevrimiçi) 
http://194.8.63.155/documents/ob/2003/08/558_en.pdf, 12 August 2003. 
 “Azerbaycan Seçime Hazır”, Radikal Gazetesi, Dış Haberler Servisi, 14 Ekim 2003. 
160 A.y., 
161 “Implementation of Resolution 1358 (2004) on the Functioning of Democratic Institutions in 
Azerbaijan”(Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc04/edoc10285.htm 
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Office) bünyesinde yolsuzluklarla mücadeleden sorumlu birim oluşturulmuş, Nisan 

2004 tarihinden itibaren bu kurum görevine başlamıştır.162  

Tüm bu girişimler olumlu bulunmasına rağmen, bazı gerçekler de göz 

önündedir. Yolsuzluklara karşı mücadele eden görevli bir kişinin işinde başarılı 

olabilmesi için yüksek moral değerlere sahip olması, hem de işinde ve eylemlerinde 

tümüyle bağımsız hareket etmesi gerekmektedir. Azerbaycan’daysa tüm bu koşulları 

sağlayabilecek yeterli yasal düzenleme ve kurumsal yapı mevcut değildir (2005). Bu 

nedenle raportörler Azerbaycan’a Estonya örneğinin baz alıp, uygulamayı tavsiye 

etmektedir. Estonya örneğinde devlet tarafından maliyeleştirilen, tümüyle toplum 

veya toplum temsilcileri tarafından denetim altında tutulan bir kurum 

oluşturulmuştur. Bu özellik kuruma gerçek bağımsızlık kimlik kazandırmıştır. Bu 

minvalle, programa ulusal anti-yolsuzluk programı özelliği kazandırmak ve 

bölgelerdeki denetimleri daha etkili kılabilmek için STK’ların da bu karar kapsamına 

alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda Asamble, Azerbaycan’ın 1 Haziran 2004 

tarihinde yürürlüğe konulacak olan Yolsuzluğa Karşı Medeni Kanun (Civil Law 

Convention on Corruption) anlaşması ve Yolsuzluğa Yargı Ceza Kanunu (Criminal 

Code Convention on Corruption) anlaşmasına taraf olmasını istemektedir.163   

 Rüşvet ve yolsuzluklar problemi sadece Azerbaycan’ın değil, tüm eski SSCB 

ülkelerinin yüzleştiği en ağır problemlerdendir. Hem bireylerin, hem de toplumun 

(dolayısıyla devletin) gelişmesinin önünü tıkamakta, gelişme ruhunu baltalamakta, 

toplumun kendisine duyduğu özgüveni zayıflatmaktadır. Yetmiş yıllık SSCB 

mazisinin yarattığı alışkanlıkları bir anda silivermek mümkün olmadığı gibi, bu gibi 

temel toplumsal sorunlarla yeterince mücadele etmemekle yeri doldurulamaz 

kayıplara yol açabilmektedir. 

 

2.1.8.3. Temel Demokratik Değerler 
 

Bu bölümde temel hak ve özgürlükler kapsamına giren, ifade özgürlüğü 

serbest toplanma özgürlüğü, dernek kurma özgürlüğü, siyasi mahkumlar gibi konular 
                                                 
162 “Implementation of Resolution 1358 (2004) on the Functioning of Democratic Institutions in 
Azerbaijan”(Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc04/edoc10285.htm 
163 A.y., 
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incelenmiş, bu hakların sağlanmasında Azerbaycan hükümetinin ne kadar başarılı 

olduğu değerlendirilmiştir. 

Konuyla yakından ilgilenen İnsan Hakları Örgütünün (HRW) hazırlamış 

olduğu raporda yer alan bilgilere göre; “Ekim 2003 olaylarından sonra, hapse atılan 

kişiler tarafından kendilerine verilen bilgilerde şiddet ve ağır işkence olaylarına 

maruz kaldıkları bildirilmiştir ve bu olaylar da hapishane sisteminden sorumlu 

Adalet Bakan yardımcısının talimatıyla yapıldığı anlaşılmıştır. Buna benzer deliller 

STK’lar tarafından da iletilmektedir. İçişleri Bakanlığı ve Devlet Başsavcısı ile 

yapılan görüşmede bu problemlere açıklama getirilmesi istenmiştir. İlgili bakanlıklar 

kendilerine hiçbir şikayet dahil olmadığını bu nedenle hiçbir inceleme 

başlatılmadığını söylemiştir. Bu yaklaşımdan da, “yargı bağımsızlığının çok zayıf 

olduğu, şikayetlerin araştırılmasına adil yaklaşılmadığı, güç organları temsilcilerinin 

şiddet uygulamaları nedeniyle soruşturmaya tabi tutulmadıkları 

gözlemlenmektedir.”164  

Raportörler; “işkence ve şiddet uygulamalarının özellikle 1949 yılından 

itibaren kabul edilen Şiddete Karşı Ceneva Sözleşmesi, daha sonra İnsan Hakları 

Evrensel Bildirisi, Uluslararası Siyasal Haklar Anlaşması ve Azerbaycan’ın da taraf 

olduğu bölgesel anlaşmalar (AİHS) tarafından yasaklandığını vurgulamışlardır.”165 

Azerbaycan gönüllü olarak ilgili anlaşmalarda yer alan düzenlemeleri kabul etmiştir. 

Buna rağmen, ilgili uluslararası kuruluşlar ve gözlemci grupları tarafından 

hazırlanmış raporlar ve tavsiyeler dikkate alınmamaktadır. 

AGIT/DKİHO’nin 2003 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası hazırladığı nihai 

belgede şu hususa yer verilmiştir; “Azerbaycan’ın totaliter bir geçmişe sahip olduğu, 

siyasal ve ekonomik bir geçiş dönemi içinde bulunduğu, komşu devletlerle iyi 

ilişkiler içerisinde olmaması (Ermenistan’la ateşkes durumu halen devam 

etmektedir), kaybedilen savaş sonucunda uğranılan toprak kayıpları ve çok sayıda 

Azerbaycan vatandaşının savaştan olumsuz etkilenmesi, hükümet yetkililerinin temel 

                                                 
164 “Azerbaijan: Opposition Leaders Sentenced After Flawed Trial”, (Çevrimiçi) 
http://hrw.org/english/docs/2004/10/26/azerba9565.htm, 26 October 2004. 
165 “Implementation of Resolution 1358 (2004) on the Functioning of Democratic Institutions in 
Azerbaijan”(Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc04/edoc10285.htm 
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insan haklarının korunmasına ilişkin taşımakta oldukları sorumlulukları ihlal etmeyi 

haklı kılmamaktadır.”166 

Her hangi bir darbe veya iç karışıklık endişesi yeterli mazeret sayılamaz; 

demokratik devletin kendisini zor ve şiddetle koruması gerekmez, karşılıklı anlayış, 

uzlaşma ve karşı tarafın haklarını koruma sistemin kendisini koruması için yeterlidir.  

Uluslararası kuruluşların temsilcileri yedi seçim suçlusunu hapishanede 

ziyaret ederken, onlar suçlu olmadıklarını ve kendilerine bunun hiçbir şekilde ispat 

edilemeyeceğini söylemişlerdir. Mahkeme kararının geciktirilmesi onların hapiste 

kalma sürelerini uzatmaktadır. Görüşme zamanı mahkeme prosedürünün Avrupa 

Konseyi standartlarına cevap vermediği, bunun mahkemede iştirak etmiş diğer 

uluslararası gözlemciler tarafından da onaylandığı söylenmiştir.167 Hükümet 

yetkilileri ile görüşmede; sanıkların avukatlarının mahkeme prosedürlerini ihlal 

ettikleri vurgulanmış, bu nedenle sürecin uzatıldığı söylenmiştir. Yaşanan bu 

çelişkinin kaynağı büyük ölçüde yine de yargının bağımsızlığı konusunda 

yatmaktadır. Hükümet yetkilileri ile yapılan görüşmede bu husus eleştirilmiş ve 

konudan duyulan rahatsızlık bir daha Azerbaycan tarafına iletilmiştir. Hükümet bu 

konuda bir takım kararlar almıştır ve Konsey’in beklentisi de bu kararların olumlu 

sonuçlar getirebileceği yönündedir. Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan af 

kararnamesi ile, mahkum edilen bazı kişilerin suçları geri götürülmüş ve onlar 

serbest bırakılmışlardır. Bu karar toplum tarafından takdir edilmiş, yargıya duyulan 

güvenin oluşmasına katkı sağlamıştır.168 Avrupa Konseyi Genel Sekreteri 13 

Temmuz 2004 tarihli konuşmasında bağımsız gözlemcilerin sunmuş oldukları 

raporlara atıf yaparak: “Azerbaycan’da siyasal mahkum sorununun tam olarak 

                                                 
166 “Final Report on the Presidential Election in the Republic of Azerbaijan, 15 October 2003,” 
(Çevrimiçi) http://osce.org/documents/odihr/2003/11/1151_en.pdf  12 November 2003. Ayrıca bknz., 
AİHS’de yer alan temel hak ve özgürlükler. 
167 “Azerbaijan: Opposition Leaders Sentenced After Flawed Trial”, (Çevrimiçi) 
http://hrw.org/english/docs/2004/10/26/azerba9565.htm, 26 October 2004. 
168 “Implementation of Resolution 1358 (2004) on the Functioning of Democratic Institutions in 
Azerbaijan”(Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc04/edoc10285. 
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çözülmediğini, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in dört af kararnamesi yayınlamasına 

rağmen, ismi belirtilen kişilerin af edilmediğini ifade etmiştir.”169   

Bu konuda söylenebilecek bir diğer husus, toplumsal barışın sağlanması için 

gerekli girişimlerin başlatılmasıdır. Güçlü taraf olan hükümet bu girişimin 

sorumluluğunu üstlenmeli, muhalefetle iktidar arasında karşılıklı güvene dayalı 

ilişkileri başlatmalıdır. Cumhurbaşkanı tarafından seçimlerden önce ve sonra 

muhalefetle görüşmeleri başlatmak için müzakerelere hazır olduğu teklifi 

seslenmiştir. Raportörler bu teklifin halen geçerliliğini koruduğunu düşünerek, 

muhalefete bu teklifi kabul etmeyi tavsiye etmiştir. Muhalefet ise defalarca bu 

teklifin kabulüne ilişkin beyanatlar seslendirdiklerini, buna karşın hükümetin vermiş 

olduğu vaatleri yerine getirmediğinden yakınmıştır.   

STK’lar tarafından hazırlanan rapora göre 1 Ocak 2001 ve 15 Nisan 2002 

tarihleri arasında yetmiş altı siyasal mahkum suçlu bulunarak hapis edilmiştir. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin yürürlülük tarihi olan 15 Nisan 2002 tarihinden 

sonra daha yirmi bir kişi siyasal mahkum olarak hapis edilmiştir. Bunlardan on altısı 

Çeçenistan’da Ruslara karşı savaşan ve Gürcistan sınırında yakalanarak 

Azerbaycan’a iade edilen mahkumlardır.170 İnsan Hakları Komitesi raportörleri, bu 

kişilerin potansiyel siyasi mahkumlar olduklarını söylemiş ve Asamble tarafından bu 

kişilerin durumuna açıklık getiren bir terminolojinin bulunması gerektiğini ifade 

etmişlerdir. Mahkumların hangi nedenlerle tutuklanması ve durumlarının 

ayrıntılarıyla tanımlanması uluslararası kuruluşların gelişmelere daha net 

yaklaşmasını sağlayabilecektir. Ayrıca raporda, siyasi mahkum kavramının 

sınırlarının genişlendirilmesi ve daha çok sayıda kişinin af edilmesi gerektiği 

vurgulanmıştır.171 Bundan başka, uluslararası kuruluşlar hükümet yetkililerini iki 

hususa yöneltmek istemişlerdir; her ne kadar uluslararası kuruluşlar tarafından daha 

iyi tanınan mahkumlar af edilmişse de, onlarla aile, siyasi ve mesleki bağları olan ve 

bu nedenle tutuklanan kişiler tahliye edilmemişlerdir. Diğer husus; “Ekim seçimleri 

tutuklarının kendilerinin de itiraf ettikleri gibi halen seçimin uzantısı olarak 
                                                 
169 “Implementation of Resolution 1358 (2004) on the Functioning of Democratic Institutions in 
Azerbaijan”(Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc04/edoc10285.htm 
170 A.y., 
171 “AZERBAIJAN”, (Çevrimiçi) http://thereport.amnesty.org/eng/Regions/Europe-and-Central-
Asia/Azerbaijan. 
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tutuklamalar, işkenceler ve suçlamalar devam etmektedir. Bu ve benzeri türden 

olayların artık yaşanmaması gerekmektedir.  Raporlara benzeri olayların not edilmesi 

taraf devlet için onur kırıcıdır.”172 AK PA’nın da ifade ettiği gibi siyasal mahkumlar 

konusu, Konsey’in hiçbir şekilde kabul edemeyeceği temel demokratik değerlerden 

birisidir. Konsey, üye devletlerin her hangi birisinde siyasal mahkumlar sorununun 

yaşanmasını hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini ciddiyetle beyan etmiştir. Dolayısıyla, 

farklı siyasal düşüncelere sahip kişilerin çeşitli nedenlerle (yerli-yersiz) tutuklanması 

demokratik değerlerle hiçbir şekilde bağdaşmamakta, o ülkenin imajını zedeleyerek 

prestij kaybına uğratmaktadır.173 

STK’lar tarafından kaldırılan bir diğer problem de, Cumhurbaşkanının af 

kararnamesi ile af edilen eski OMON (Özel Eğitimli Polis Birlikleri) üyelerinin 

durumlarına ilişkindir. Bu kişilere ne iş, ne tıbbi yardım ne de iyi refah düzeyi 

sağlanmamıştır.174  

Son olarak uluslararası kuruluşlar bir daha tarafları karşılıklı hoşgörü ve 

güvene davet etmektedirler. Af kararının imzalanması ve mahkumların af edilmesi 

toplumsal barışa zemin yaratsa da, surecin gerçekçi ve uzun ömürlü olması için 

hükümet bir an önce diyalog girişimi başlatması gerekmektedir. Azerbaycan 

toplumunun ihtiyaç duyduğu gereksinim, taraflar arasında (iktidar ve muhalefet) 

gerçekleştirilmesi gereken toplumsal barış ve karşılıklı güvenin sağlanması 

gerektiğidir. Bu barışın tohumlarının geç kalınmadan bir an önce atılması 

gerekmektedir ve bunun için de taraflardan biri vakit kaybetmeden inisiyatifi ele 

almalıdır. Ancak bu zaman toplumsal ve siyasal sorunlar köklü çözüme kavuşabilir, 

ülke iç ve dış baskıları hafifletebilir. Aksi taktirde zarar gören hep Azerbaycan 

toplumu olacaktır.  

 Uluslararası kuruluşlar serbest toplanma ve dernek kurma özgürlüğü alanında 

bir takım gelişmelerin sağlandığını belirtmişlerdir. Azerbaycan Parlamentosu 

tarafından STK’ların yasal olarak kayıttan geçme prosedürlerini düzenleyen kanun 

                                                 
172 “Azerbaijan: Opposition Leaders Sentenced After Flawed Trial”, (Çevrimiçi) 
http://hrw.org/english/docs/2004/10/26/azerba9565.htm, 26 October 2004. Ayrıca bknz., AİHS, 
Sözleşme metni (Söz.7 – Any. 38/1), Aynı zamanda bknz. Protokol 7. 
173 “Implementation of Resolution 1358 (2004) on the Functioning of Democratic Institutions in 
Azerbaijan”(Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc04/edoc10285.htm 
174 A.y., 
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metni kabul edilmiştir. Bu kanun, ilgili kurumların hem yasal olarak faaliyet 

göstermelerini düzenlemiş, hem de hükümet tarafından denetimlerini sağlamıştır. 

Buna rağmen bazı STK’lar bu kanunun formalite taşıdığını, kayıt sırasında halen bir 

sıra engellerle karşılaştıklarını söylemişlerdir. Hükümet yetkilileri bu sorunların 

farkına vardıklarını, bunun da yoğun bürokratik işlemlere tabi tutulmaktan 

kaynaklandığını ileri sürmüşlerdir. Özellikle yeni kurulan STK’ların kaynağının 

araştırılmasının uzun zaman aldığı belirtilmiştir. Yakın tarihte kanun metnine ilaveler 

yapılacağı sürecin kolaylaştırılacağı söylenmiştir.175 

15-16 Ekim 2003 olaylarından sonra, muhalefet kanadı tüm ülke çapında hem 

maddi, hem de manevi kayıplar yaşamıştır. Muhalefetin aktif üyeleri arasında çok 

sayıda kayıplar yaşanmış, liderlerin bazıları tutuklanmış, diğerleri ise toplum önünde 

güvenirliklerini kaybetmişlerdir. Uzun yıllardan beri verilen vaatlerin (iktidara 

gelmek) tutulmaması, muhalefet kesiminde ortaya çıkan iktidar hırsının şiddet 

eylemlerini tetiklemesi, muhalefetin barışçıl kimliğini kaybetmesinin ülkeye zarar 

vermeye başlaması gibi etkenler bu güven kaybında etkili olmuştur. Yaşanan olaylar 

muhalefet partilerinin yürüyüş ve mitinglerine yasaklamalar getirilmesi ile 

sonuçlanmıştır. Bu uygulamalarla siyasal partilerin faaliyetleri kısıtlanmıştır.  

Muhalefet iktidar tarafından ülkenin geleceği için yapıcı çözümler 

üretemediği ve sürekli zor kullanarak ne pahasına olursa olsun iktidarı ele geçirme 

anlayışına sahip olduğu için eleştirilmektedir. Bunu neden göstererek miting ve 

yürüyüşlerin engellenmesi de siyasal partilerin etkinliklerini sınırlamakta ve 

kendilerini bir sonraki seçimlere hazırlamaktan yoksun bırakmaktadır. Dolayısıyla 

her seçim döneminde resmi izin verilen gösteri ve mitingler muhalefetin takınmakta 

olduğu tavırlar yüzünden askıya alınmakta, dolayısıyla geniş toplum kesimlerine 

hitap etmek şansından yoksun bırakabilmektedir.176 Yaşanan tüm olumsuz 

gelişmelere rağmen Asamble: “Azerbaycan hükümet yetkililerini serbest toplanma 

ve dernek kurma özgürlüğüne kısıtlama getirmemeyi tavsiye etmiştir. Yapılan 

görüşmelere rağmen, hükümet yetkililerinin hiçbir uygulamaya gitmemesi üzüntü 

verici bir durumdur. Avrupa Konseyi’ne üye olurken Azerbaycan tarafının, tüm bu 
                                                 
175 “Problems of NGO Registration in Azerbaijan”, (Çevrimiçi) 
http://194.8.63.155/documents/ob/2003/08/558_en.pdf, 12 August 2003. 
176 Holly Cartner: “Azerbaijan: Ensure Freedom of Assembly for the Opposition (Letter to President 
Ilham Aliev),” (Çevrimiçi) http://hrw.org/english/docs/2005/05/24/azerba11015.htm, 24 May 2005 
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taahhütleri üstlenmiş olduğunu tekrar hatırlatma gereği duymaktadır.”177 Raportörler, 

Azerbaycan hükümetini bir sonraki seçimleri tam demokratik ve uluslararası 

standartlara uygun yapacağının göstergesi olarak, toplumdaki bölünmüşlüğü ortadan 

kaldırmak (iktidardakiler ve diğerleri) ve aşırı uçta yer alan tarafları bir birine 

yaklaştırmak için girişimler başlatmaya davet etmektedir.178 

Medya ve ifade özgürlüğü alanında önemli gelişmeler sağlansa da, bazı 

sorunların devam ettiği söylenebilir. Normal şartlar altında faaliyet gösteremeyen 

basının olumsuz durumu halen devam etmektedir. Sınırsız Raportörler Örgütünün 

yıllık bazda hazırlamış olduğu raporlarda bu hususa atıf yapılmıştır. “Mahkemeler 

sürekli olarak gazeteleri, hükümet yöneticileri veya onların yakınlarını eleştiren 

makaleler yayınladıkları için para cezasına çarptırmaktadırlar. Gazetecilerin sürekli 

olarak baskı ve şiddetle yüzleşmesi ve bu olayların kimler tarafından yapıldığının bir 

türlü ortaya çıkarılamaması üzülerek belirtilmesi gereken bir diğer husustur.179 

Raporda yer alan bilgilere göre; “şu sıralar (2004) Yeni Müsavat gazetesi ve Monitor 

dergisi çalışanları benzer durumlarla karşılaşmaktadırlar.”180 İçişleri Bakanlığı ve 

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmalar bir türlü sonuçlanamamaktadır. 

Aynı zamanda, “ifade ve basın özgürlüklerinin teminat altına alınması, üyeliye kabul 

edilirken Azerbaycan’ın üstlenmiş olduğu taahhütler arasında yer aldığından, bu 

ihlallerin biran önce giderilmesi zorunludur.”181 

Benzer durum elektron medyada da yaşanmaktadır. Hükümet politikalarına 

muhalif görüşler yayınlayan internet sitelerinin Azerbaycan’a girişi sürekli 

engellenmektedir. Bu husus özellikler yurtdışından giriş portalı olan web siteleri için 

geçerlidir. Portalı Azerbaycan’da bulunan gazete ve dergi web siteleri yayınlarına 

devam etmektedir.182 Azerbaycan hükümet yetkilileri yaptıkları açıklamalarda 

duruma açıklık getirmeye çalışmışlardır. Yurtdışında yayınlanan elektronik 

                                                 
177 AİHS, Sözleşme metni (Söz. 11 – Any. 33, 34, 51). 
178 “Implementation of Resolution 1358 (2004) on the Functioning of Democratic Institutions in 
Azerbaijan”(Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc04/edoc10285.htm 
179 “Azerbaijan - 2004 Annual Report”, (Çevrimiçi) http://www.rsf.org/article.php3?id_article=9961. 
180 “Implementation of Resolution 1358 (2004) on the Functioning of Democratic Institutions in 
Azerbaijan”(Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc04/edoc10285.htm 
181 AİHS, Sözleşme metni (Söz. 9 – Any. 24, 25), (Söz. 10 – Any. 26).  
182 “Azerbaijan - 2004 Annual Report”, (Çevrimiçi) http://www.rsf.org/article.php3?id_article=9961. 
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kaynakların çoğu, manevi ve ahlaki kuralları tanımayan, kişilik haklarına hakaret 

eden, hiçbir geçekliği bulunmayan yayınlar yapmaktadır. Bu nedenle ilgili 

kaynaklara uyarılar yapılmış ve yayın politikaları değişmediği sürece girişlerine izin 

verilmeyeceği belirtilmiştir.183 Parlamento tarafından iki devlet TV kanalının birisini 

kamu kanalı olarak (İTV) değiştirilmesini öngören kanun taslağı Cumhurbaşkanı 

tarafından veto edilmiştir. Bu tutum Avrupa Konseyi Medya Bölümü (Council of 

Europe Media Division ) uzmanları tarafından ciddi şekilde eleştirilmiştir. Her ne 

olursa olsun Asamble’nin sonbahar oturumundan önce kanun Parlamento tarafından 

kabul edilmelidir. Tümüyle bağımsız temelde formalaşan bir kamu televizyonunun 

kurulması Azerbaycan için önem arz etmektedir.184 

Devlet sırları kanunu da basının sık-sık rastladığı sorunların bir diğer 

kaynağıdır. Bu kanun 1996 yılında kabul edilmiş, Azerbaycan’ın uluslararası 

taahhütlerini karşılamadığı için Cumhurbaşkanı tarafından 2002 yılında yayınlanan 

kararname ile yeniden düzenlenmiştir. 

 

 

2.1.8.4. Yeni Kanunların Kabul Edilmesi 
 

Azerbaycan Anayasasında ileriye yönelik en önemli değişikliklerin başında 

siyasal sistemin güçler dağılımındaki belirsizliğinin ortadan kaldırılması gelmektedir. 

Yargı bağımsızlığının olmaması yönünde yapılan eleştiriler, her geçen gün daha 

yoğun bir şekilde Adalet Bakanlığına iletilmektedir. Bir sonraki yıl hakemlerin 

atanması sürecinin daha adil ve şeffaf bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu 

doğrultuda kanunların yorumlanmasında, çeşitli yargı kurumlarının görüşlerinin 

alınması gerekir. Tüm bu hususlar Adalet Bakanı ile görüşmede kendisine ayrıntıları 

ile iletilmeğe çalışılmıştır. En önemli konuların başında gelen: mahkemeler 

                                                 
183 “Azerbaijan - 2004 Annual Report”, (Çevrimiçi) http://www.rsf.org/article.php3?id_article=9961. 
184 “Implementation of Resolution 1358 (2004) on the Functioning of Democratic Institutions in 
Azerbaijan”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc04/edoc10285.htm 
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duruşmaları karara bağlarken yüksek otoritenin isteklerini dikkate almakta, özellikle 

onların dikte ettikleri kararlar doğrultusunda yorum yapmaktadırlar.185  

Parlamento, uzun zamandan beri beklemekte olan bir kanunu kabul etmiştir. 

Bu, avukatlık kanunu olup, mahkeme duruşmalarından önce sanığın avukat tutması 

ve bu avukatın gereken yetkilerle donatılmasına ilişkindir. Önceleri belirli kişilere ait 

edilen bu kural, ilgili kanunla genele hitap etmiştir. Diğer kanun Anayasa 

Mahkemesi’ne bireysel başvuru şartlarını düzenlemiştir. Bu uygulama 2002 yılında 

Anayasaya yapılan değişikliklerle sağlanmıştır.186  

Yerel yönetimlerin statülerini belirleyen ve onların mali bağımsızlıklarını 

düzenleyen iki kanun taslağı çalışmaları devam etmektedir (2004). Parlamentoda 

kabul edileceği tarihle ilgili kesin görüş belirtilmemiştir. 

Alternatif askeri hizmetle ilgili kanun yakın tarihte kabul edilebilir. Bu 

kanunun kabul edilmesi Dağlık Karabağ probleminin çözümü ile bağlantılıdır. 

Avrupa Sosyal Şartı’nın  (son değişikliklerle) 2 Eylül 2004 tarihinde 

imzalanması memnuniyetle karşılanmıştır.  

 

 

2.1.8.5. Sonuç 
 

2003 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bir yıla yakın zaman geçmesine 

rağmen, Azerbaycan halen demokratik Avrupa geleceğine götüren yolla, BDT ve 

Rusya eğilimli otoriter eylemlerin yaşandığı yolun kesişme noktasındadır. Yeni 

seçilen Cumhurbaşkanının Parlamenter Asamblesi’ndeki mazisinden yola çıkarak, 

kendisinin ve hükümet kabinesinin Avrupa politikalarını benimsediğini ve bunları 

ulusal bağımsızlık çerçevesinde yorumladığını söylemek mümkündür. Raportörler, 

“Cumhurbaşkanının doğru yolda olduğundan emin olsalar da, bütünlükte hükümetin 

(özellikle güç bakanlıklarının) aynı görüşte olduklarından pek emin olmamaktadırlar. 

Aynı zamanda, reformların yorumlanıp uygulamaya konulmasının kağıt üzerinde 

                                                 
185 Not: Bu tavsiye yapılırken AİHS’nin Sözleşme metninde yer alan “Adil yargılanma (Söz.6 – Any. 
138, 140,141).” Maddesinin hükümleri dikkate alınmıştır. 
186 AİHS, Sözleşme metni: “Adil yargılanma (Söz. 6 – Any. 138, 140, 141).”, Protokol:11 
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imzalanmasından daha büyük bir sorumluluk taşıdığını da ifade etmişlerdir”.187 

Dolayısıyla, yetkililerin kabul edilen kararları bir an önce uygulamaya koymaları 

gerekmektedir. 

Her ne kadar altyapısı tamamlanmış olsa da, reformlar beklenenden daha 

yavaş ilerlemektedir. Avrupa’ya doğru bir ilerleme olduğuna şüphe olmasa da, çoğu 

zaman hükümet tarafından gösterilen iyi niyet yeterli olamamaktadır. Yeni kabul 

edilen yasaların yanlış veya eksik yorumlanması ve uygulanmasında yaşanan 

gecikmeler, seçimlerde yaşanan usulsüzlükler, insan haklarını korumada yaşanan 

sıkıntılar çözümlerini bekleyen (hükümet tarafından çözüme kavuşturulması 

gereken) temel sorunlar olarak kalmaktadır. 2004 Ocak tarihinde Asamble tarafından 

ileri sürülen taleplerin tümünü uygulamaya koymakta Azerbaycan beklenen başarıyı 

gerçekleştirememiştir.188 Bağımsızlığını yeni kazanmış ve onun temellerini 

sağlamlaştırmaya çalışan bir devlet olarak Azerbaycan, Avrupa Konseyi’nin beklenti 

ve taleplerini kendi görüş açısı ve kendisinin algıladığı hızla gerçekleştirmektedir ki, 

bu da Asamble tarafından eleştiriye tabi tutulmaktadır. 

Görüldüğü gibi Asamble’nin Azerbaycan’dan beklediği, üstlenmiş olduğu 

taahhütleri (yasal düzenlemeleri) zamanında yerine getirmektir. Sadece yasal 

düzenlemelerle yetinilmeyip, bu düzenlemeleri hızlı bir şekilde uygulamaya koymak 

gerekmektedir. Dolayısıyla, sürecin hızlı çalışması da önem arz etmektedir. Aksi 

takdirde beklenen sonuca ulaşmak çok uzun zaman alabilecektir.   

 

 

           2.1.9. Azerbaycan’da Demokratik Kurumların İşlevselliğinin 

Montiroingi  
           

Bu rapor (Doc. 10569, 3 Haziran 2005) Parlamenter Asamblesi Sosyalist 

Grubu üyesi Andreas Herkel (İsviçre), Avrupa Halkları Partisi Grubu üyesi Andres 

Herkel (Estonya) tarafından hazırlanmış ve Asamblenin oturumuna sunulmuştur. Bu 

                                                 
187 “Implementation of Resolution 1358 (2004) on the Functioning of Democratic Institutions in 
Azerbaijan”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc04/edoc10285.htm 
188 “Resolution 1398 (2004)”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta04/eres1398.htm 
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bölüm genel çerçeve, seçimler, seçimler öncesi siyasal atmosfer, temel demokratik 

değerler, yasama sistemindeki reformlar ve sonuç alt başlıklarından oluşmaktadır. 

Azerbaycan’da 2005 senesi genel durumu incelediğimiz zaman AKPA’nın 10569 

no’lu belgesi dışında AGIT/DKİHO, HRW, Sınırsız Raportörler ve Uluslararası Af 

Örgütünün hazırladığı raporlardan da yararlanılmıştır.  

Azerbaycan’da 2005 Kasım tarihinde yapılacak Parlamento Seçimleri, 

ülkenin demokratikleşme yolunda vereceği kesin bir sınav olup, ülkedeki demokratik 

rejimin güvenirliğini de sergilemiş olacaktır. Raporda yer alan bilgilere istinaden; 

“üyeliğe kabul ediliş tarihinden sonra (21 Ocak 2001) Azerbaycan’da yapılan bütün 

seçimler temel demokratik standartlara cevap verememiştir. 2003 Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinden sonra (büyük çapta usulsüzlük ve şiddet olayları yaşanmıştır) ülke 

dahilindeki istikrar, adil yargılanma haklarından, ifade ve serbest toplanma 

özgürlüğünden ve diğer temel insan haklarından verilen ödünler sayesinde sağlanmış 

ve sürekli kılınmıştır. Şu an itibariyle içinde bulunduğumuz siyasal atmosferdeki 

seçim sistemi, ne de temel devlet kurumları ve yargı sistemi adil ve demokratik 

seçimlerin yapılacağına teminat verememektedir. Bununla birlikte, Bakü-Tiflis-

Ceyhan petrol boru hattının ülkeye getireceği yüksek miktarlı gelirler hükümeti daha 

da güçlendirecek ki, bu da onlara demokrasiyi bypass etmeye olanak 

sağlayacaktır.”189  

Uluslararası kuruluşlar seçim öncesi atmosferin gerginliğini düşürmek ve 

taraflar arasında karşılıklı güven oluşturmak için girişimler başlatmış ve muhalefet 

ve iktidar temsilcileri ile görüşmeler yapmıştır. Bu doğrultuda temsilciler, 

Azerbaycan hükümetini ve muhalefet temsilcilerini yapılacak olan Parlamento 

seçimlerinin ülkenin demokratik geleceği için oynadığı rolün önemini dikkate alarak, 

temel insan haklarına saygı çerçevesinde, şiddet eylemlerinden uzak durmaya davet 

etmektedirler. Bu nedenle hükümet yetkililerinin bir takım olumlu adımlar atması 

gerekmektedir ki, Cumhurbaşkanı tarafından demokratik seçimleri garanti altına alan 

                                                 
189 “Functioning of Democratic Institutions in Azerbaijan”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10569.htm 
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kararnamelerin yayınlanması ve iktidar muhalefet partileri arasında siyasi diyalogun 

başlatılması olumlu gelişmeler olarak kayda geçmiştir.190  

 

 

2.1.9.1. Genel Çerçeve 
 

2005 senesinde Azerbaycan’da iki önemli olayın gerçekleştiği 

gözlemlenmiştir. Kasım ayında yapılan Parlamento seçimleri, Azerbaycan’ın Avrupa 

Konseyi’ne üye olduktan sonra yapmış olduğu sayıca ikinci seçimdir.  Bu seçim 

diğer seçimlerden farklı olarak (2000-2001 Parlamento seçimleri, 2003 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2004 Yerel seçimler) ülkenin demokratik bir devlet 

olmada ne kadar istekli ve ne kadar başarılı olduğunu sergilemiştir. Bu nedenle 

uluslararası gözlemciler seçimlerin uluslararası standartlara cevap vermesi 

gerektiğini sık-sık vurgulamışlardır.    

Yaklaşık üç milyar dolar yatırım yapılan, günlük bir milyon varil petrolü 

Hazar denizinden dünya pazarına taşıyacak olan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol 

boru hattı Mayıs sonlarından başlayarak ülkeye muazzam para akışı sağlayacaktır. 

Bu gelirlerin nasıl kullanılacağı ve halkın yararı için nasıl dağıtılacağı ileriki 

zamanlarda inceleme konusu olacaktır.  

2003 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra, yeni Cumhurbaşkanı İlham 

Aliyev ülke sınırları içerisindeki istikrarı en üst noktaya çıkarmıştır. Ekonomi hızla 

büyümüş, GSMH büyüme oranına göre dünyada en önde gelenler arasında olmuştur. 

Tüm bunlara rağmen, ülke ekonomisinin petrole bağımlılığı devam etmekte, halkın 

%42’si halen alcık sınırının altında yaşamaktadır.  “Bu istikrarın adil yargılanma, 

serbest tonlanma ve ifade özgürlüğü gibi temel insan haklarından verilen ödünler 

hesabına sağlandığı, tüm bu gelişmelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini kendi 

                                                 
190 “Report by the OSCE Representative on Freedom of the Media on His (Miklós Haraszti) 
Assessment Visit to Azerbaijan”, (Çevrimiçi) 
http://www.osce.org/documents/rfm/2005/07/15783_en.pdf 14 July 2005. 
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isteğiyle imzalamış olan Azerbaycan gibi bir ülkede yaşanması, hazırlanan raporda 

kaygı uyandırıcı bir durum olarak gösterilmiştir.”191 

11 Mayıs 2005 tarihinde Cumhurbaşkanı, Parlamento seçimlerinin 

Azerbaycan Cumhuriyeti Seçim kanununa uygun şekilde yapılmasını öngören bir 

kararname yayınlamıştır. Kararnamenin içeriği şu ana konulardan oluşmuştur: seçim 

sürecine yapılan her hangi yasadışı müdahalenin yargılanması, siyasi görüşlerinden 

dolayı kişilerin baskı altında tutulmasının önlenmesi, serbest toplanma hakkının 

temin edilmesi, seçim listelerinin kusursuz hazırlanması ve tüm adaylara medya 

konusunda eşit fırsat sağlanması. Dolayısıyla kararname, demokratik seçimin 

yapılması için gereken prensipleri sade bir dille tekrarlamakta, bu da ilgili resmi 

kişiler tarafından kanun maddelerinin yanlış yorumlanmasına yer 

bırakmamaktadır.192  

2003 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra muhalefetin düzenlemek 

istediği hiçbir gösteri ve mitinge resmi izin verilmemiştir. Günümüze kadar (Mayıs 

2005) yedi muhalefet liderinin 2003 Ekim olaylarına göre yargılanmalarına devam 

edilmiştir. Cumhurbaşkanının 20 Mart 2005 tarihli yayınladığı af yasası ile bu 

liderler özgürlüklerine kovuşmuş, Parlamenter Asamblesi ve diğer uluslararası 

kuruluşların göstermiş oldukları yoğun çabalardan dolayı memnuniyetlerini ifade 

etmişlerdir. Komitenin hazırlamış olduğu belgede yer alan bilgilere göre: 

“Yargılamanın adil olmadığı ve yargılama zamanı ciddi hatalara yol verildiği AGİT 

raporunda yer alsa da, Ali Mahkeme (Supreme Court) onların hakkında çıkarılan 

hükmü kaldırmamıştır.”193       

Seçim öncesi atmosfer gergin bir ortamda devam etmiştir. Her iki tarafın 

düşüncelerini Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan’da yaşanan olaylar sürekli meşgul 

etmiştir. Bunun nedeni her iki tarafta hakim olan görüş iktidar partisinin seçimleri 

kazanmayacağı, bu yüzden hileye el atabileceği yönünde olmuştur.  

İfade özgürlüğüne de sınırlama getirilmiştir. Gazete ve dergilerin 

yayınlanmasında hiçbir sorun yaşanmamakta, bu husus uluslararası kuruluşlar 

tarafından olumlu karşılanmaktadır. Buna rağmen kimliği belirsiz kişiler tarafından 
                                                 
191 “Functioning of Democratic Institutions in Azerbaijan”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10569.htm 
192 A.y., 
193 A.y., 
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bağımsız medya temsilcilerine yapılan tehditler artmıştır. “Monitör dergisinin 

başyazarı en eleştirel gazetecilerden birisi olarak tanınan Elmar Hüseynov, 2 Mart 

2005 tarihinde öldürülmüştür. Meçhulü failin araştırılması süreci çok yavaş 

ilerlemektedir. Muhalefet gazeteleri, hükümet yetkilileri tarafından sık-sık 

engellendikleri ve elde ettikleri gelirlerin tümüne sahip olmadıkları gerekçesiyle 

konumlarını güçlendirememektedirler.”194 Ülkede en etkili medya aracı olarak 

bilinen TV kanallarına gelince kanalların tümünün hükümet veya hükümet yanlı 

kişilerin kontrolünde olduğu söylenebilir. Buna rağmen kamuya açık özelliklere 

sahip İTV’nin kurulması ve hizmete açılması takdir edilmektedir.  

Görüldüğü gibi, bir önceki seçimde var olan sorunlar bu seçimlerde de devam 

etmiştir. Hem medya ve ifade özgürlüğü, hem de serbest toplanma özgürlüğü 

alanında yaşanan sorunlar AK PA uzmanlarıyla sürdürülen işbirliği çabalarına 

rağmen bir türlü çözüme kovuşturulamamıştır.  

 

 

2.1.9.2. Seçimler 
 

Avrupa Konseyi’ne üye olurken, Azerbaycan’ın üstlendiği en önemli 

yükümlülüklerden biri Seçim Kanunu ve Merkezi Seçim Komisyonu (MSK) 

kanununu esas alan yasal düzenlemeleri gerçekleştirmek olmuştur. 5 Kasım 2000 

tarihli Parlamento seçimleri, Uluslararası Seçim Gözlemleme Merkezine göre 

(IEOM) “yasal düzenlemelere uyulmada ilerleme kaydedilmiştir” olarak 

değerlendirilmiştir. Buna rağmen USGM ve diğer uluslararası kuruluşların sunmuş 

olduğu raporda uluslararası standartlara uymayan çok sayıda usulsüzlükler 

yaşandığını bunun da ciddi eksiklikler olarak değerlendirilmesi gerektiğini 

belirtmişlerdir.195 Her ne kadar sonuçları iptal edilen on bir seçim dairesindeki tekrar 

seçimler olumlu not almışsa da, bu süreç tüm seçim sürecini ve seçim sonuçlarının 
                                                 
194 “Azerbaijan: Editor of Independent Weekly Shot Dead”, (Çevrimiçi) 
http://hrw.org/english/docs/2005/03/04/azerba10256.htm 
AİHS, Sözleşme metni: “Düşünce ve vicdan özgürlüğü (Söz. 9 – Any. 24, 25)., Düşünceyi açıklama 
özgürlüğü (Söz. 10 – Any. 26).” 
195 “Preliminary Statement on Parliamentary Elections in Azerbaijan, 5 November 2000”, (Çevrimiçi) 
http://www.osce.org/documents/odihr/2000/11/1224_en.pdf 6 November 2000, Aynı zamanda 
Bknz.,“Seçim Bitti, Arbede Çıktı”, Radikal Gazetesi, Dış Haberler Servisi, 17 Ekim 2003. 
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tam güvenirliğini temin edecek yeterliliğe sahip olmamıştır. Nitekim muhalefet 

partileri seçimleri boykot etmişlerdir. Uluslararası gözlemciler tarafından yapılan bir 

diğer eleştiri konusu da yerel seçim komisyonlarının bağımsız olmamasına ilişkindir. 

İlgili komisyonlar sürekli müdahale ve baskılarla karşı karşıya gelmektedir.196    

24 Ağustos 2002 tarihli Anayasa Değişikliği referandumunda çok sayıda usul 

hataları gözlemlenmiştir. Referandumun konusu, Cumhurbaşkanına onu güçlü 

kılacak ilave yetkiler vermek olmuştur; “Nispi temsil sisteminin ortadan kaldırılması 

ve tüm üyelerin basit çoğunluk sistemiyle seçilmesi, Cumhurbaşkanının 2/3 

çoğunluk yerine basit çoğunlukla seçilmesi. Referandumun konusuyla ilgili Venice 

Komisyonu bilgilendirilmemiş ve yapmış olduğu tavsiyeler dikkate 

alınamamıştır.”197  

Azerbaycan’ın üstlenim ve yükümlülüklerini yerine yetirmesi üzerine kabul 

edilen 1305 (2002) nolu kararda seçim yasasının kesinlikle revize edilmesi ve 

Avrupa Konseyi uzmanlarının tavsiyelerinin tümünün dikkate alınması gerektiği 

vurgulanmıştır. Vurgulanmıştır. Ayrıca AGİT Bakü ofisiyle görüşmeler yapılmış, 

seçim yasasına ilaveler hususunda bir takım tavsiyeler yapılmıştır. “Bu tavsiyeler 

genellikle şu konulardan oluşmaktadır; seçim komisyonlarının terkibinin 

düzenlenmesi, yerel yöneticilerin seçimlere müdahalesinin önlenmesi, seçim 

şikayetlerinin zamanında incelenmesi, adayların kayıt edilmesi, seçmen listelerinin 

düzgün tertip edilmesi, seçim komisyonları üyelerinin eğitilmesi  ve tüm seçim 

sürecinin şeffaflığı. AGİT, Azerbaycan tarafını bir sonraki Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerini uluslararası standartlara tam olarak uyacak şekilde ve yeni düzenlenmiş 

seçim kanunu temelinde yapacağına inanmaktadır.198 

15 Ocak 2003 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yukarıdakilerin tam tersi 

uygulamalar yaşanmıştır. Bu seçimler, genel kabul görmüş uluslararası standartları 

karşılamada başarısız kalmıştır. Seçim süreci şeffaf geçmemiş, seçim sonuçlarına 

hile karışması İlham Aliyev’in zaferine gölge düşürmüş, seçim komisyonları 

                                                 
196 “Azerbaijani Parliamentary Elections Manipulated”, (Çevrimiçi)  
http://hrw.org/backgrounder/eca/azerbaijan-elections.pdf, 29 December 2000. 
197 “Functioning of Democratic Institutions in Azerbaijan”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10569.htm 
198 “Joint Revised Preliminary Assessment of the Revised Draft Election Code of the Republic of 
Azerbaijan, 28 November 2002”, (Çevrimiçi) 
http://www.osce.org/documents/odihr/2002/12/1220_en.pdf, 11 December 2002. 
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üzerinde baskı oluşturulmuş, görsel medya kuruluşları hakim parti adayının lehine 

yoğun kampanya oluşturmuştur. En kötü olaylar seçim sonrası yaşanmıştır; “seçim 

sonrası gösterilere çok sert müdahale etmiş polis güçleri iki kişinin ölümüne çok 

sayıda kişinin yaralanmasına neden olmuştur.”199  

Asamble, Azerbaycan’da Demokratik Kurumların İşlevselliği üzerine almış 

olduğu 1358 (2004) nolu kararında, “Azerbaycan hükümet yetkililerinden 2003 

seçimlerinde yaşanan ciddi usulsüzlükler için inceleme başlatmasını, seçim 

sistemindeki hataların araştırılmasını, seçim sonrası yaşanan ciddi insan hakları 

ihlallerinin araştırılmasını, seçim hilelerine isimleri karışan seçim görevlilerinin biran 

önce yargılanmasını önemle rica etmiştir.”200    

17 Aralık 2004 tarihinde yapılan yerel seçimler Avrupa Konseyi Yerel ve 

Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından gözlemlenmiştir. Her ne kadar seçim 

atmosferi açık ve sakin bir ortamda geçse de, gözlemciler çok sayıda usulsüzlüğün 

şahidi olmuşlardır. Bu usulsüzlükler de seçim sonuçlarını şüphe altına alabilecek 

türden ihlaller olmuşlardır. Dolayısıyla, bu seçimlerin de tam demokratik seçimler 

olduğunu söylemek zordur.201 

Venice Komisyonu ve AGİT’in, daha başarılı bir seçim kanunu taslağı ortaya 

koyabilmek için taslağın tüm hazırlanma aşamalarında, ilgili birimlerle olan yoğun 

diyaloglarını devam ettirmeleri gerekmektedir. Azerbaycan Cumhuriyeti Seçim 

Kanunu, Parlamento, Cumhurbaşkanlığı, Yerel Semler ve Referandumları 

düzenleyen kanun metni olup, 27 Mayıs 2003 tarihinde Parlamentoda son 

değişikliklerle kabul edilmiştir. Buna rağmen, bazı önemli tavsiyelerin bu nihai 

kanun metninde dikkate alınmadığı görülüştür. AGİT raporuna göre: “bu 

tavsiyelerden en önemlisi, seçim kanunun sadece MSK’da yok, tüm seçim 

dairelerinde Parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran partiye daha geniş ve güçlü 

yetkiler sağlamasına ilişkindir. 2003 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra, yeni bir 

anlayış ortaya çıkmağa başlamıştır. Mart 2004 tarihinde kabul edilen değişikliklerle 

Cumhurbaşkanlığına adaylıklarını ileri sürmüş olan kişilerin kayıt işlemlerinde 

pürüzsüz bir gelişme sağlanmış olmasına rağmen, MSK, BSK ve DSK’ların 
                                                 
199 Nerdun Hacıoğlu, “Bakü’de Kanlı Seçim”, Hürriyet Gazetesi, 17 Ekim 2003. 
200 “Azerbaycan’da Sıkıyönetim”, Milliyet Gazetesi, 18 Ekim 2003. 
201 “Functioning of Democratic Institutions in Azerbaijan”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10569.htm 
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terkipleri ve onların atanmaları usulü halen karışık ve dengesiz olarak 

kalmaktadır.”202 Diğer iki önemli eleştiri noktası da şu hususlarda ortaya 

çıkmaktadır; “seçim öncesi dönemde serbest toplanma konusu ve bütçesinin 

%30’undan fazlası dış kaynaklarla maliyeleştirilen STK’ların seçimleri 

gözlemlemesine izin verilmemesi”.203 Serbest toplanma hakkının sadece seçim 

döneminde belli sürelerle izin verilmesi ve yılın diğer bölümlerinde yasaklanması 

sürekli eleştirilmekte, bu sorunun artık kökten çözülmesi gerektiği Azerbaycan 

tarafına özenle tavsiye edilmiştir.”204 

2005 Haziran sonuna kadar, AGİT ve Venice Komisyonunun tavsiyelerine 

tam olarak uyan bir seçim kanununun hazırlanması son derece önemlidir. Bu tarihe 

kadar düzelişler yapılmazsa, Temmuz ayında seçim kampanyalarının başlaması ve 

Parlamentonun yaz oturumunun kapanmasıyla konunun bir daha gündeme 

getirilmesi mümkün gözükmemektedir.         

 

 

2.1.9.3. Seçim Öncesi Siyasal Atmosfer 
 

Parlamento seçimlerinin basit çoğunluklu sistemle geçirilmesi her iki tarafın 

(muhalefet ve iktidar) taktik değişmelerine neden olmuştur. Önde gelen muhalefet 

partileri arasında anlayış birliğinin oluştuğunu ve onların her seçim dairesi için 

toplum tarafından iyi tanınan ortak bir adayın desteklenmesi hususunda anlaştıkları 

görülmüştür.  

Muhalefet partileri iki blok halinde örgütlenmişlerdir. Azatlık seçki bloğu: 

Müsavat Partisi (Başkan İsa Kamber), Azerbaycan Demokrat Partisi (Başkan Resul 

Guliyev), Azerbaycan Halk Cephesi Partisi (AHCP, Başkan Ali Kerimli) partilerinin 

bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Blok 18 Mart tarihinde kurulmuştur. Yeni Siyaset 

                                                 
202 “Joint Recommendations on the Electoral Law and the Electoral Administration in Azerbaijan”, 
(Çevrimiçi) http://osce.org/documents/odihr/2004/06/4309_en.pdf, 1 June 2004 
203 “Report on the registration procedure of NGOs in Azerbaijan”, (Çevrimiçi) 
http://www.osce.org/documents/ob/2005/05/14151_en.pdf 6 May 2005. 
204 “Holly Cartner: Azerbaijan: Ensure Freedom of Assembly for the Opposition (Letter to President 
Ilham Aliev)”, (Çevrimiçi) http://hrw.org/english/docs/2005/05/24/azerba11015.htm, 24 May 2005. 
Aynı zamanda Bknz. AİHS, Sözleşme metni: “Toplantı ve örgütlenme özgürlüğü (Söz. 11 – Any. 33, 
34, 51)” 
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(YeS) seçki bloğu 12 Nisan tarihinde bir grup siyasal parti temsilcisi ve bağımsız 

kişiler tarafından oluşturulmuştur. Bloğa, Milli Birlik Harekatı lideri Lale Şövket 

Haciyeva,205 ‘Azerbaycan için’ siyasi harekatının lideri Eldar Namazov (her ikisi 

Cumhurbaşkanı eski danışmanlarıdır), Ali Mesimov (Eski Başbakan Yardımcısı), 

Etibar Mamedov (Eski AMİP başkanı), Eldeniz Guliyev (Aydınlar Harekatı lideri). 

Blok, “Otoriter yönetimden demokrasiye şiddet içermeyen dönüşüm’’ şiarını 

taşımıştır.206 Buna rağmen, birleşme sürecinin nasıl işleyeceği ve muhalefetin 

seçmenlere mesajlarını nasıl ileteceği bir soru işareti olarak kalmıştır. Komite 

üyelerinin gözlemlerine göre, muhalefeti zayıf kılan hususlar şunlardır; bazı 

muhalefet liderleri daha yeni hapisten çıktıkları için, henüz politik girişimler 

başlatamamışlardır. Onların politik eylemlere girişi Yüksek Mahkeme (Supereme 

Court) tarafından engellenmiş, bu durum AİHM’ne şikayet edilmiştir. Bundan başka 

bazı muhalefet liderleri sürgün hayatı yaşamaktalar (Resul Guliyev, Ayaz 

Mütellibov). Bundan başka televizyon programlarına katılmak ve yürüyüş ve 

mitinglerin düzenlenmesi yasaklanmıştır.207 Dolayısıyla muhalefetin topluma ulaşma 

yolları bir anlamda sınırlanmış olmaktadır. Bu sorunların aşılması için uluslararası 

kuruluşların hükümet yetkilileri ile görüşmeleri devam etmektedir.  

Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yapılan hatalar ve yaşanan 

usulsüzlüklerin bu seçimlerde bir daha tekrar edilmesinin kabul edilemez olduğunun 

hükümet yetkililerince kabul edilmesi gerekmektedir. Bazı gözlemcilere göre, iktidar 

partisinin bu seçimlerde stratejisi ‘yapıcı (constructive)’ muhalefet oluşturmak ve 

seçim komisyonlarında hem de Parlamentoda daha uyumlu (iktidarla uzlaşan) bir 

terkip oluşturmaktır. Asamble, bu türden girişimlerin yeni yaranan Parlamentonun 

güvenirliğini gölgeye düşürebileceğini söylemiştir.  

Seçim öncesi yaşanan bir diğer gelişme siyasal diyalog konusunda olmuştur. 

Yakın zamanda (2005), ABD Büyükelçisi, iktidar ve muhalefet partileri arasında 

insan haklarına saygı ve demokratik seçimler konusunda yazılı bir anlaşma 

                                                 
205 Lale Şövket Haciyeva: 1993 yılında H. Aliyev’in davetiyle Bakü’ye gelerek Devlet Sekreteri 
görevine başlamıştır. 1995 yılına kadar bu görevde çalışan Haciyeva, H. Aliyev’le yaşadığı 
anlaşmazlıklar yüzünden görevinden istifa ederek muhalefete geçmiştir. 
206 “Functioning of Democratic Institutions in Azerbaijan”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10569.htm 
207 “Holly Cartner: Azerbaijan: Ensure Freedom of Assembly for the Opposition (Letter to President 
Ilham Aliev)”, (Çevrimiçi) http://hrw.org/english/docs/2005/05/24/azerba11015.htm, 24 May 2005. 
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sağlanması için girişimler başlatmış, maalesef bu girişimler sonuçsuz kalmıştır. Her 

iki tarafla ayrı ayrılıkta yapılan görüşmeler zamanı tarafların diyalog için ileri 

sürdükleri koşullar ve diyalogun konusuna ilişkin görüşlerin birbirlerinden çok uzak 

olduğu görülmüş, bu da diyalogun başlatılmasını imkansız kılmıştır. Tüm bu 

girişimler sürerken hakim YAP partisi, Mart sonlarında diyalog teklifi yapmıştır. 

Azerbaycan haber ajansı Azer-Press’in yaymış olduğu habere göre, 4 Mayıs 2005’te 

YAP parti merkezinde muhalefet parti temsilcileriyle iktidar ve iktidar yönlü parti 

temsilcilerinin görüşü olmuştur. Görüşme sonucu basına açıklama yapan YAP Genel 

Başkan yardımcısı Ali Ahmedov; “karşılıklı saygı ve yapıcı özelliğe sahip bir 

görüşme olduğunu ve bunun yakın tarihlerde devam ettirileceğini söylemiştir.”208  

Maalesef, daha sonra bu diyalog girişimleri, tarafların bir birlerine 

güvenmemeleri ve yaşanan karşılıklı suçlamalar nedeniyle başarısızlıkla 

sonuçlanmıştır. Azerbaycan’ın içinde bulunduğu dönem ve uluslararası konjonktürde 

yaşanan gelişmeler nedeniyle bu diyalog ve güven ortamına daha çok ihtiyaç 

duyulmaktadır.       

 

 

2.1.9.4. Temel Demokratik Değerler 
 

Bu bölümünde barışçıl toplanma özgürlüğü, basın ve ifade özgürlüğü, dernek 

kurma özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı kastedilmektedir. Ekim 2003 tarihinden 

itibaren muhalefete barışçıl toplanma hakkının tanınmaması, Azerbaycan’ın Avrupa 

Konseyi önünde götürmüş olduğu üstlenim ve yükümlülükleri ciddi ve kabul 

edilemez bir şekilde ihlal ettiği anlamına gelmektedir. Bu sorunu çözüme 

kavuşturmak için Azerbaycan tarafı uluslararası kuruluşlarla görüşmelerini 

sürdürmeli ve ilgili kanuna düzelişler yapmalıdır.209 Ah hoc Komite üyeleri ile ikili 

görüşmelerde hiçbir devlet yetkilisi bu durumu açıklayabilecek tatmin edici bir sav 

öne sürmemiştir. Buna rağmen hükümet yetkilileri, “muhalefetin yürüyüş ve 

mitingleri seçim kampanyalarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve seçim 

                                                 
208 (Çevrimiçi) http://www.apa.az/infohome/azerb_politics/4May2005. 
209 “Holly Cartner: Azerbaijan: Ensure Freedom of Assembly for the Opposition (Letter to President 
Ilham Aliev)”, (Çevrimiçi) http://hrw.org/english/docs/2005/05/24/azerba11015.htm, 24 May 2005. 
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kampanyaları sürecine girilirken gösteri ve mitinglere izin verileceğini 

söylemişlerdir.”210 Özet olarak, muhalefetin son gösterilerinin şiddet unsuru 

içerdiğini, bu nedenle gösterilere izin vererek istikrarı riske atmamak gerektiği ifade 

edilmiştir.   

Ad hoc Komite üyeleri, bu durumun devam etmesinin demokratik 

standartlarla hiçbir şekilde bağdaşmadığının altını çizmişler. İstikrar ve karşı 

durmanın önlenmesi adı altında gösterilere yapılan sınırlamalar, toplumla neredeyse 

hiçbir iletişim bağı olmayan muhalefet kanadının siyasal ve toplumsal mesajlarını 

halka iletmelerini engellemektedir. Bu gibi durumların devam etmesi halinde 

gelişmelerin toplumsal patlayışa neden olabileceği yetkililerin dikkatine 

sunulmuştur. Muhalefet parti liderlerinin tümü, organize etmek istedikleri 

gösterilerin barışçıl amaç taşıdığını, hiçbir şiddet unsuru içermeyeceğini 

söylemişlerdir. Ülkenin içinde bulunduğu hassas durumu dikkate alarak, Komite 

üyeleri her iki tarafı sabırlı ve dikkatli olmaya davet etmişlerdir.211 

Bir diğer konu medya ve ifade özgürlüğüne ilişkindir. Avrupa Konseyi’ne 

üye olurken Azerbaycan şu yükümlülükleri yerine yetireceğini vaat etmiştir (Ref. 

Parlamenter Asamblesi Görüşü No 222 (2000): ifade özgürlüğü ve bağımsız medya 

ve gazetelerin bağımsızlığını temin etmek, yönetici kesimin bağımsız medya 

üzerindeki baskılarına ve faaliyetlerine yaptıkları sınırlamalara son vermek, bağımsız 

yönetim kurulu tarafından yönetilen halk kanalı (Public TV-ITV) oluşturmak).212 

Konsey üyeliği sonrası Azerbaycan tarafı medya sahasında yaşanan sorunların büyük 

bir kısmını çözüme kavuşturmuş ve olumlu gelişmeler sağlamıştır. Buna rağmen bir 

takım sıkıntıların var olduğu diğer uluslar arası kuruluşlar tarafından da 

vurgulanmaktadır. Sınırsız Raportörler Örgütü’nün yıllık bazda hazırlamış olduğu 

raporlarda bu sorunlara atıf yapılmaktadır. “Azerbaycan’da bağımsız yayın 

kuruluşlarının satış rakamları o kadar da yüksek değildir. Yüksek tirajlara sahip 

gazeteler devlet kaynaklı olup, diğer gazeteler daha çok başyazarların yoğun çabaları 

sonucu ayakta kalabilmekteler. Devlet kaynaklı gazetelerin yüksek tirajlarla 

                                                 
210 AİHS, Sözleşme metni: “Toplantı ve örgütlenme özgürlüğü (Söz. 11 – Any. 33, 34, 51)”. 
211 “Functioning of Democratic Institutions in Azerbaijan”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10569.htm 
212 “Azerbaijan’s Application for Membership of the Council of Europe”, (Çevrimiçi)  
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta00/eopi222.htm 
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satmasının en büyük nedeni devlet kurumlarında çalışanların zorunlu olarak bu 

gazeteleri almalarıdır. Muhalefet gazeteleri ise daha çok parti politikalarının veya 

liderlerin programlarının temsilcisi durumundadır. Önde gelen muhalif gazete 

yazarları ile yapılan görüşmede, karşı taraf çok sayıda şikayetlerinin olduğunu 

söylemişlerdir: gazetelerin yayınladıkları makaleler yüzünden sık-sık mahkemelere 

verilmesi ve yüksek para cezasına çarptırılması, borç karşılığı gazete gelirlerine el 

konulması, basım evlerinin muhalif gazeteleri yayınlamaktan imtina etmesi gibi.”213  

Kamu TV Yayın Kanunu (The Law on Public Service Broadcasting) Ocak 

2004 tarihinde kabul edilmiştir. Avrupa Konseyi tarafından ciddi şekilde öne sürülen 

tavsiyelerin de dikkate alındığı bu kanun Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmiştir. 

Buna rağmen, bazı tavsiyelerin yer aldığı kanun maddesi Parlamentodan geçtikten 

sonra, 2004 sonbaharında Kanun Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmıştır.214 Yeni 

kanun uyarınca, Mart 2005 tarihinde Cumhurbaşkanı Devlet TV ve Radyo Yayınları 

Kurumunu, özerk statülü ortaklık üzerine kurulan bir kurum haline dönüştüren 

kararname yayınlamıştır. Bununla da, yüzde yüz devlet kaynaklı kuruluş olan 

ADRTK (Azerbaycan Devlet Radyo Televizyon Konseyi) özelleşerek, hisselerinin 

%49’nu satışa çıkarmıştır. Asamble’nin yoğun ısrarları sonucu, Kamu TV kanalı 

(ITV) oluşturulmuş ve yönetim kurulunu oluşturan dokuz üye Parlamento tarafından 

atanmıştır. Kanalın ne zaman yayın yapacağına ilişkin net bir bilgi olmasa da, yeni 

atanan Genel Müdür çalışmaların hızlandırıldığını, 2005 Eylül ayında yayına 

başlayacağını söylemiştir. Aynı zamanda muhalefet ve azınlık temsilcilerine 

televizyon kanalından yararlanma hakkı sağlanacağı ifade edilmiştir.215 

Asamble, 1358 (2005) nolu karara atıf yaparak, “Azerbaycan hükümet 

yetkililerini Özgür Haberleşme Kanununu (Law on Freedom of Information) kabul 

etmeye davet etmiştir. AGİT uzmanlarıyla sürdürülen görüşmeler devam etse de, 

nihai sonuca ulaşılamamıştır.”216  

                                                 
213 “Azerbaijan - 2005 Annual Report”, (Çevrimiçi) http://www.rsf.org/article.php3?id_article=13439 
214 “Functioning of Democratic Institutions in Azerbaijan”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10569.htm 
157 A.y., 
216 “Resolution 1398 (2004)”,(Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta04/eres1398.htm 
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Bir diğer konu dernek kurma özgürlüğüne ilişkindir. STK’lar halen kayıt 

olma sırasında yaşadıkları sıkıntılar devam etmektedir. Önde gelen STK temsilcileri, 

sürekli tehditler aldıklarını ve konutlarının sık-sık görevli kişilerce araştırıldığını 

söylemişlerdir. AGİT Bakü ofisinin 5 Mayıs tarihli yayınlamış olduğu raporda, 

STK’ların kayıt işlemlerinde sorunların halen devam ettiği vurgulanmıştır. AGİT 

tarafından sunulan bu rapor, daha çok bağımsız olarak çalışan avukatlar ve hükümet 

eğilimli olmayan STK temsilcileriyle yapılan görüşmelerden yola çıkılarak 

hazırlanmıştır. STK’ların kayıt işlemlerinde yaşanan sorunlar; doğrudan geri 

çevrilme, yasal düzenlemelerin yanlış yorumlanması, bilerekten kayıt sürelerinin 

uzatılması, belgelerin tamamlanmasında yaratılan sorunlar gibi ifade edilebilir. 

Adalet Bakanıyla yapılan görüşmede yasal kurumların kayıt olmasına ilişkin yeni bir 

format oluşturulduğu, yaşanan sorunların da bu yeniliğin bilinmemesi veya düzgün 

yorumlanmamasından ileri geldiği söylenmiştir. AGİT temsilcileri; “sürecin basite 

indirgenmemesi gerektiğini belirtmiş, cevabında yeni uygulamayla ayırım 

gözetmeden tüm STK’ların kayıt edileceği söylenmiştir.”217 

Son olarak adil yargılanma hakkına ilişkin bazı değerlendirilmelerde 

bulunulması gerkeir. 20 Mart 2005 tarihinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yüz on 

beş mahkumu af eden (bunlardan elli üçü Avrupa Konseyi tarafından siyasi mahkum 

olarak kabul edilmiştir) kararname imzalamıştır. Bu kararname ile, 2003 Ekim 

olaylarında tutuklanmış yedi muhalefet lideri de af edilmiştir.218 Bu gelişme Konsey 

ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından takdir edilmiştir. Buna rağmen Ali 

Mahkeme (Supreme Court) onların mahkumiyetini kaldırmamış ve bu kişilerin 

seçimlere katılmaları engellenmiştir. Bu tutumun Avrupa Konseyi ve AGİT’in insan 

haklarına ve kanunların yüceliğine saygı prensibine uymadığına özellikle vurgu 

yapılmıştır. İleriye yönelik tarihlerde bu mahkumiyet probleminin çözüleceği 

beklenmektedir (2005).219  

                                                 
217 “Report on the Registration Procedure of NGOs in Azerbaijan”, (Çevrimiçi) 
http://www.osce.org/documents/ob/2005/05/14151_en.pdf 6 Mayıs 2005, Aynı zamanda Bknz., 
AİHS, Sözleşme metni: “Toplantı ve örgütlenme özgürlüğü (Söz. 11 – Any. 33, 34, 51)”. 
218 “AZERBAIJAN”, (Çevrimiçi) http://thereport.amnesty.org/eng/Regions/Europe-and-Central-
Asia/Azerbaijan. 
219 AİHS, Sözleşme metninde yer alan “Adil yargılanma (Söz. 6-Any. 138, 140,141).”, “Suç ve 
Cezaların kanunuliği (Söz.7 – Any. 38/1).” Maddelerinin hükümleri dikkate alınmıştır.  
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Komite, Ceza kanunun da biran önce revize edilmesini ve Avrupa normlarına 

uygun hale getirilmesini istemektedir. 2000 yılında kabul edilmiş bu kanun 

1960’lardaki Eski Sovyetler Birliği Ceza Kanununun özelliklerini taşımaktadır. Bu 

kanundan olan alıntılar olduğu gibi devam ettiği sürece sokak gösterileri organize 

suçlar gibi algılanacak ve her seçim sonrası hapishaneler siyasi mahkumlarla 

dolacaktır.220  

 

 

2.1.9.5. Yasama Sistemindeki Reformlar 
 

Seçimlerin özgür ve adil bir şekilde yapılabilmesi için mahkemelerin 

görevlerini tam bağımsız ve tarafsız olarak icra etmeleri gerekmektedir. 1997 yılında 

kabul edilen Mahkeme ve Yargıçlar kanununa yapılan değişiklikler Parlamento 

tarafından kabul edilmiş ve 2005 Ocak ayında yürürlüğe girmiştir. Adalet Bakanı ile 

görüşte Avrupa Konseyi uzmanları yeni yargıç sistemi ve atamasında bazı tavsiye ve 

görüşlerini ileri sürmüşlerdir. Yargıç Atama Komitesinin oluşturulması ve 

yargıçların sınavla atamalarının yapılması teklifi Adalet Bakanlığı tarafından olumlu 

bulunmuştur.221    

Avukatlar kanununda Azerbaycan’ın sıkıntı çektiği görülmüştür. Avukatların 

azlığı konusunda sıkıntılar yaşanmakta, buna rağmen bu hakkı kazanmak için üye 

olunması gereken Avukatlık Derneğine üyelik şartları da son derece zorlaştırılmıştır. 

Tüm bu sıkıntıları gidermek için Avukatlık kanununda değişiklikler yapılmış ve yeni 

kanun 2004 yazında yürürlüğe girmiştir. Bu değişikliklerle avukat olabilmek için 

sınırlamalar ve engeller kaldırılmış, yargılanan veya suçlanan kişiye avukat tutmak 

hakkı tanınmıştır.222  

 

 

 

                                                 
220 “Functioning of Democratic Institutions in Azerbaijan”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10569.htm 
221 AİHS, madde 19. 
222 “Advocay: International Standards and Realities”, (Çevirmiçi) 
http://www.osce.org/documents/ob/2005/03/20398_en.pdf, 17 June 2005 
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2.1.9.6. Sonuç 
 

Ülkeyi ziyaret eden raportörler, genel bir kanının şahidi olmuşlardır; ülkeye 

akmakta olan büyük petrol gelirleri demokrasiyi gölgesinde bırakıp by-pass edebilir. 

Buna rağmen Cumhurbaşkanıyla görüşme zamanı, İlham Aliyev’in istikrarlı 

demokratik gelişme olmadan hiçbir ekonomik ve toplumsal gelişmenin olamayacağı 

fikrini ifade etmesi raportörlerin endişelerini ortadan kaldırmıştır. Cumhurbaşkanı 

tarafından Mayıs ayında yayınlanan ve yerel yöneticilerin seçimlere müdahalelerini 

engelleyen kararname de takdir edilmiştir. Kararnamenin yayınlanmasına rağmen, 

hükümet yetkilileri halen ülke içi istikrar ve demokrasinin doğasının birbiriyle 

bağlantılı olduğunu anlamış değillerdir. Eyer istikrar muhalefet üyelerinin gözaltına 

alınması, hapse atılması ve şiddete maruz kalması, ifade özgürlüğünün ve serbest 

toplanma özgürlüğünün yasaklanması hesabına korunup devam ettiriliyorsa, 

uygulamalar şu an itibariyle başarılı görünse de gelecekte istenmeyen olaylara yol 

açabilecektir. Sürekli ve istikrarlı demokrasi, muhalif görüşlerin serbest ve yarışmacı 

bir ortamda ifade edilebilmesi ve özgür adil seçimlerin yapılmasıyla 

sağlanabilecektir. Alternatif siyasal görüşlü insanların varlığı demokrasiyi sürekli ve 

başarılı kılır. Aksi takdirde ülke kolaylıkla otoritorizme kayar. Bu hususta ülkede 

demokratik rejimin gelişmesi için Azerbaycan Parlamentosunun Avrupa Konseyi 

Parlamenter Asamblesi ile işbirliğini sürdüreceğini önemli kılmaktadır. 

Unutulmamalı ki, demokrasini yerleşmesi Avrupa Konseyi’nden ziyade 

Azerbaycan’ın kendisi için önemlidir.223  

 

 

2.1.10. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuruları 
 
 

Parlamenter Asamblesi’nin Ocak 2000 tarihli 222 nolu olumlu görüşünden 

sonra, Azerbaycan’dan Mahkemeye yapılan bireysel başvuru süreci başlamıştır. 

Burada bir hususun altınını çizmemiz gerekmektedir. 1996 yılında tam üyelik için 

                                                 
223 “Functioning of Democratic Institutions in Azerbaijan”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10569.htm 
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başvuruda bulunurken Azerbaycan, Konsey’in tüm şartlarını koşulsuz olarak kabul 

edeceğini beyan etmiştir. Bu koşulların içerisinde AİHS ve Ek Protokollerin de kabul 

edilmesi vardır. Dolayısıyla, Parlamenter Asamblesi 2000 yılında yayınlamış olduğu 

kararla, Azerbaycan’ın 1996 yılında kabul ettiği şartların artık Azerbaycan için 

yükümlülük doğurmağa başladığını bir anlamda teyit etmiştir. Bu gelişmeler 

doğrultusunda Mahkemeye ilk bireysel başvurular yapılmağa başlamıştır. 2000 

yılında Azerbaycan tarafından toplam on yedi başvuru yapılmıştır. Bu sayı sırasıyla 

2001 yılında kırk üç, 2002 yılında yüz yirmi üç, 2003 yılında iki yüz altmış altı, 

2004’te iki yüz elli bir, 2005’te yüz yetmiş iki olmuştur (Tablo-1). Bu başvuruların 

karar merciine ulaşıp, incelenmeye alınması yaklaşık olarak üç sene sürmüştür. 2003 

senesinde karar merciine intikal eden başvuru sayısı iki yüz otuz sekiz, 2004 yılında 

yüz elli bir, 2005 yılında yüz yetmiş beş olmuştur. Buna rağmen, hem başvuruların 

değerlendirilmek için karar merciine ulaşması, hem de nihai karara bağlanması 

(olumlu veya olumsuz) süreci çok geciktiğinden bu durum başvuranlar tarafından 

eleştirilmekte ve haksızlığa uğramış kişiler tarafından cazipliğini kaybetmektedir. 

Mahkeme yetkilileri tarafından verilen cevapta bu durum başvuru sayısının çok fazla 

olmasıyla açıklanmağa çalışılmıştır. Diğer ülkelerle kıyaslama yapıldığında Güney 

Kafkasya ülkelerinden (eski SSCB ülkelerinin tümüne ait edilebilir) yapılan başvuru 

sayısının bu denli az olması (insan hakları ihlallerinin bu kadar fazla olmasına 

rağmen), bu ülkelerde yargı ve mahkeme sisteminin çok ağır çalışması, nihai kararın 

alınması için çok uzun bir süre gereksinmesi ile açıklanabilir. AİHM’ne 

başvurabilmek için tüm iç başvuru yollarının tüketilmensin zorunlu olduğu ve bunun 

için birkaç mahkeme kararının alınması gerektiği dikkate alınırsa, başvuru sayısını az 

olmasının nedeni de anlaşılmış olacaktır. Bundan başka başvurular içerisinde geri 

çevrilme payının da bir hayli yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Geri çevrilme 

nedeni ağırlıklı olarak belge ve delil yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.  

Azerbaycan’dan yapılan şikayetler içerisinde en fazla pay siyasal mahkumlar 

ve haksız cezalara hüküm edilmiş kişiler tarafından yapılan başvuruların payına 

düşmektedir. Ad hoc Monitoring Komitesinin her yıl hazırlamış olduğu raporlarla 

karşılaştırma yapıldığında, siyasal mahkumlar konusunun sürekli gündemde kaldığı 

ve çözümünü beklediği sorunların başında geldiği görülmektedir. Başvurular 
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içerisinde geri kalan kısmı, ifade özgürlüğü, cinsi ayrımcılık, haksız muamele konulu 

şikayetler oluşturmaktadır.    

Tablo-1’e dikkat yetirildiğinde Ocak 2000 ve Nisan 2007 tarihleri arasında 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Azerbaycan’la ilgili toplam otuz dokuz karar 

aldığı veya sonuçlandırdığı görülmektedir. Binin üzerinde başvuru yapılmasına 

rağmen, otuz dokuz karar alınması Mahkemeye başvuru yapmak isteyen kişilerin bu 

niyetlerinden vazgeçmelerine sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla, haksız muameleye 

maruz kalmış bir kişi sonucunun ne olacağını bilemediği bir karar için masraflara 

girip üç dört sene beklemeyi göze alamamaktadır. Mahkemenin almış olduğu bu otuz 

dokuz karardan onu yetersiz bulunarak başvuru listesinden silinmiştir (başvuru 

koşullarına tam uyulmadığı veya eksik belge nedeniyle) (struck out from the list). On 

beş başvuruya ilişkin olumsuz karar alınmış, dolayısıyla başvuruda bulunan kişilerin 

şikayetleri temin edilmemiştir (inadmissible). Bu davalarda verilen kararların içeriği 

şikayetçinin haklı bulunmadığı, devletin uygulama ve aldığı kararlarda hak ihlal 

etmediği yönünde olmuştur. Alınan kararlar içerisinde on üçü kısmen kabul edilme 

yönünde olmuştur (Partly admissible). Bu kararların büyük çoğunluğu siyasal 

mahkumlarla ilgili olmuştur. Mahkeme almış olduğu bu kararlarda Azerbaycan 

hükümetini kısmen suçlu bularak, tazminat ödemeye (mahkeme masrafları dahil) 

mahkum etmiştir. Alınan kararlar içerinde sadece bir kez şikayetçinin talebi tam 

şekilde temin edilmiştir.224 

Görüldüğü gibi, AİHM Konsey’e yeni üye devletlerden gelen başvuruları 

değerlendirmeğe almış, onların bazılarını artık karara bağlamaya başlamıştır. 

Mahkemenin vermiş olduğu kararlardan on dördü (2007 Nisan tarihine kadar) 

şikayette bulunan kişinin haklı olduğu yönünde olup, hükümetin mahkum edilmesini 

(tazminat ödenilmesini) içermektedir. Mahkeme, kendisine başvuruda bulunan 

kişilerin (haksız muameleye uğramış) mağduriyetini gideren kararları 

sıklaştırmasıyla, kendisini daha cazip hale getirecek, demokratik Azerbaycan 

toplumunda Mahkemeye olan ilgiyi de giderek yoğunlaştıracaktır.   

 

                                                 
224 “European Court of Human Rights Portal”, (Çevrimiçi) 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=11987599&skin=hudoc-en&action=request 
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2.2. Avrupa Konseyi İle Ermenistan Arasındaki İlişkiler 
 
 

1991 yılında bağımsızlığını ilan ettikten sonra Ermenistan, uluslararası 

kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri genişletmek arayışı içine girmiştir. 

Başlıca uluslararası kuruluşlar arasında BM, AGIT, AK, IMF, DB ve BDT gibi 

kuruluşlar yer almaktadır. Bağımsızlık sonrası demokratik ve hukuki bir devlet 

temeli benimseyen Ermenistan, bu değerlere ağırlık veren uluslar arası kuruluşlarla 

ilişkileri geliştirmeye özen göstermiştir.    

Avrupa Konseyi ile ilk temas, Ocak 1992 yılında Ermenistan’ın Konsey’e 

“Özel Misafirlik Statü”sü için başvurusu ile başlamıştır. Bu başvurunun 

değerlendirilmesi için çeşitli zamanlarda Konsey tarafından oluşturulan bir takım 

gözlemci grupları Ermenistan’a seyahat etmişlerdir. Bu gelişmeler sonucu, “26 Ocak 

1996 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi Ermenistan’a özel Misafirlik 

Statüsü tanımıştır.”225 Konumuzla pek ilgisi olmasa da, Konsey’le Ermenistan 

arasındaki ilişkilerin hangi düzeyde devam etmesini görmemiz açısından 1992-1995 

yıları arasında kabul edilmiş Çalışma Belgelerini (Working Documents) sunmanın 

yararlı olduğunu düşünüyorum. 13 Şubat 1992 yılında kabul edilen 6577 nolu belge 

(Doc. 6577): Eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri Arasındaki İnsan Göçü. Bu belge, 

özellikle Ermenistan ve Azerbaycan arasında sıcak çatışmaya dönüşen Dağlık 

Karabağ probleminin sonuçlarından birisi olan etnik azınlıkların karşılıklı ve zorunlu 

göç ettirilmesi durumunu ele almıştır. Bu belgede, göç eden kişilerin ayrıntılı sayısı 

ve diğer detaylı bilgileri yer almıştır. 8 Temmuz 1992 tarihli 6645 nolu belge: 

Azerbaycan’daki Durum. Bu belgede genel olarak Azerbaycan’daki durum ele 

alınmışsa da, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden Dağlık Karabağ 

sorununu da yer verilmiş, çatışmanın tarafı gibi Ermenistan’la ilgili bazı 

değerlendirilmelerde bulunulmuştur. 1 Temmuz 1993 tarihli 7182 nolu belge: Dağlık 

Karabağ Sorunu. Burada Dağlık Karabağ sorununun ortaya çıkış tarihi ve nedenleri 

araştırılmağa çalışılmış, tarafların çözüm için hangi girişimlerde bulundukları 

üzerinde durulmuştur.  Diğer belgeler, ağrılıklı olarak yerlerinden göç etmek zorunda 

                                                 
225 “Armenia’s Application for Membership of the Council of Europe”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc00/edoc8747.htm 
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kalan mültecilerin insani durumlarını (humanitarian situations) konu edinmiş 

belgelerdir.226 

Konumuz açısından önem arz eden belge, 5 Temmuz 1995 tarihli Parlamento 

seçimlerine ilişkin 25 Eylül 1995 tarihinde hazırlanmış olan 7369 nolu rapordur. Bu 

belge Konsey’in ilerleme raporu (Progress Report) olduğu için, bu konuya bir 

paragrafta atıfta bulunulmuştur. Dolayısıyla, geniş ve ayrıntılı gözlemci raporu 

hazırlanmamıştır.  

Daha önce de belirtildiği gibi, Ermenistan Ocak 1992 yılında Özel Misafirlik 

Statüsü için başvuruda bulunmuş ve 26 Ocak 1996 yılında bu statüyü elde etmiştir. 

Bunun hemen sonrasında 7 Mart 1996 tarihinde tam üyelik için başvuruda 

bulunulmuştur. Bu başvuru üzerine Bakanlar Komitesi, (96) 21 nolu karar kabul 

etmiştir. Bu karar, 15 Mayıs 1996’da Bakan Yardımcılarının 566’cı görüşmesinde 

kabul edilmiştir.227 Bakanlar Komitesi, Asamble’den ilgili konuda görüş ve 

tavsiyelerini bildirmesini istemiştir. Aynı zamanda Komite, Asamble’nin 1247 

(1994) nolu tavsiye kararını dikkate aldığını ve her üç Kafkasya ülkesinin Avrupa 

kültüründen olduğunu kabul ettiğini belirtmiştir. Dolayısıyla, Ermenistan’la Avrupa 

Konseyi arasında ilişkilerin ciddi karakter aldığı görülmüştür. Asamble, gözlemci 

komiteleri ile Ermenistan’ın tarama sürecinden geçirilerek, bu ülkenin üyelik için 

gerekli koşulları sağlamasına çaba göstermiştir     

 

 

2.2.1. Ermenistan’ın Üyelik Başvurusu ve Konsey’in Durum 

Değerlendirmesi 
 

Ermenistan Avrupa Konseyi’ne 7 Mart 1996 tarihinde başvuruda 

bulunmuştur. Fakat bu tarihten önce 26 Ocak 1996 tarihinde Parlamenter Asamblesi 

Ermenistan Parlamentosuna Özel Misafirlik Statüsü hakkı tanımıştır. Asamble’nin 

1247 nolu ve 1994 tarihli kararı uyarınca, Parlamenter Asamblesi kendisine yapılan 

başvuruyu değerlendirmek ve görüş bildirmek için Bakanlar Konseyi’ne iletmiştir. 

                                                 
226 Bknz., www.coe.int (Parlamenter Asamblesi Belgeleri) 
227 “Accession of Armenia to the Council of Europe”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc96/edoc7563.htm 
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Bakan Yardımcıları’nın 15 Mayıs 1996 tarihli 566 sayılı toplantısında Ermenistan’ın 

yapmış olduğu başvuru incelenmiş ve konuya ilişkin 21 (96) nolu karar uyarınca, 

Bakanlar Komitesi 15 Mayıs 1996 yılı tarihinde Asamble’den 51 (30A) nolu 

Asamble Tüzüğüne uygun olarak görüş bildirmesini istemiştir. Tavsiye görüşünde, 

“Konsey Ermenistan’ın bu girişimini olumlu bulmuş, kendisini Avrupa kültürünün 

bir parçası olduğunu ve çoğulcu demokrasiyi seçme yolundaki bu istek ve eğilimini 

desteklediğini ve bundan böyle de destekleyeceğini ifade etmiştir.”228   

 Özellikle üyeliğe kabul edilecek olan ülkenin gerçek çoğulcu demokrasiye 

sahip olup, onun temel değerlerine saygı göstermesi gerekmektedir. Vurgulanmak 

istenen bir diğer husus: üyeliğe alınacak olan devletin insan haklarına ve hukukun 

aliliğine saygı göstermesi ve bu hususta Konsey üyeleri arasında bir uzlaşma olması 

gerekmektedir. Yani aday ülkenin bu hususları yerine yetirdiğine ilişkin üyelerde 

ortak bir uzlaşının da olması gerekir. İnsan hakları dedikte çok geniş ve kapsamlı bir 

kavram anlaşılsa da, ayrıntılı bir nitelendirilmeye gidilmemiştir. Güçler ayırımı 

kavramıyla ilgili de açıklamalara yer verilmiş, bu üç güç ayırımı arasında 

göstermelik değil gerçek anlamda ayırım, karşılıklı denetimin sağlanması gerektiği 

belirtilmiştir. Özellikle yasama ve yargı sisteminde yasalara saygı ve yargının 

bağımsızlığına vurgu yapılmaktadır.  

 Tavsiye görüşünde, aynı tarihte Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından 

gönderilmiş olan, tüm ana değerlere saygı gösterileceği ve onlara işlevsellik 

kazandırılacağını içeren mektubuna da yer verilmiştir. Parlamenter Asamblesi’ne 

yapılan tavsiyelerin içeriğinde aday ülkeleri gözlemci grupları aracılığıyla tarama 

sürecinden geçirilmesi ve uygun monitoringler aracılığıyla detaylı fikir oluşturulması 

üzerinde durulmuştur (32), (96). Doc. 7563 (1996)229 

 1996 yılından başlayarak üyeliğe kabul edilen 2001 yılına kadar üç seçim 

yapılmış ve bunların hepsi AK PA Ad hoc gözlemci grubu tarafından 

gözlemlenmiştir. 1999 yılında ilk kez yapılan belediye seçimleri, 1998 Kasım 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 2000 Kasım Parlamento Seçimleri. Bu seçimlerle ilgili 

                                                 
228 “Accession of Armenia to the Council of Europe”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc96/edoc7563.htm 
229 A.y., 
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gözlemci raporlarının incelenip değerlendirilmesine bir sonraki bölümde yer 

verilecektir.   

 Parlamenter Asamblesi’nin 26 Ocak 2000 tarihli 221 nolu görüş/tavsiye 

kararı ile Ermenistan’ın Konsey’e üyeliyi onaylanmıştır. Bakanlar Komitesinin kabul 

ettiği kararla Ermenistan’ın 26 Ocak 2001 tarihinde Konsey’e üyeliğe kabul 

edilmiştir. İlgili kararda çok önemli hususlar yer almakta olup, bu hususların hepsine 

yer vermek gerekmektedir. Alınan karar on dokuz maddeden oluşmakta ve bu 

maddeler de kendi aralarında alt başlıklar taşımaktadır. İlk iki maddede: 

Ermenistan’ın Konsey’e üyelik için başvuru tarihi, Özel Misafirlik Statüsünün tarihi 

ve Güney Kafkasya ülkelerinin (Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan) Avrupa 

siyasal ve toplumsal kültürüne sahip olduğu üzerine vurgu yapılmış, ilgili devletlerin 

Konsey’in bir parçası olma istek ve çabaları memnuniyetle karşılanmıştır.230 Giriş 

kısmı olan bu iki maddede Konseyi’nin Avrupa coğrafyasının doğal sınırlarına kadar 

genişlemekte ısrarlı olduğu belirtilmiştir. Diğer maddeler ise EK-2’de ayrıntılı bir 

şekilde açıklanmıştır. 

Görüldüğü gibi, Parlamenter Asamblesi, Ermenistan’ın Konsey üyeliği için 

onay vermiştir. Fakat ülke sınırları içerisinde yapmış gözlem ve görüşmelerin 

monitoringi sonucunda elde etmiş olduğu eleştirel noktaları da belgeye ilave etmiştir. 

Üyelik açısından en önemli dönüş noktasının 2000 yılı son baharında yapılacak olan 

Parlamento seçimleri olduğunu özellikle belirtmiş (ileriki bölümde daha geniş bir 

şekilde ele alınacak), geniş bir gözlemci grubu gönderileceğini ifade etmiştir. İnsan 

hakları, medya ve serbest toplanma özgürlüğü, ifade özgürlüğü konusunda bir takım 

aksaklıkların olduğu ve bu eksikliklerin giderilmesi gerektiği öngörülmüştür.    

 

 

2.2.2. 30 Mayıs 1999 Parlamento Seçimleri 
 

Ermenistan’da 30 Mayıs 1999 yılında yapılan Parlamento seçimleri 

Ermenistan Parlamento Başkanının daveti üzerine Asamble Bürosu tarafından 

organize edilen Ad hoc Komite tarafından gözlemlenmiştir. Dokuz üyeden oluşan Ad 
                                                 
230 “Armenia’s Application for Membership of the Council of Europe”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta00/eopi221.htm, 
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hoc Komite, seçim sonuçlarını da içeren bir rapor hazırlamıştır (Doc. 8448, 21 

Haziran 1999) ve Asamble oturumunun değerlendirmesine sunmuştur. AK dışında 

seçimleri AGIT PA gözlemci komitesi de izlemiş ve rapor hazırlamıştır. BDT PA ve 

Rusya MSK gözlemci grupları da seçimleri gözlemlemiş, rapor hazırlamamış, sadece 

açıklama yapmışlardır ( olumlu yönde ). Bu bölüm, seçim öncesi ortam, seçim günü 

ve sonuç alt başlıklarından oluşmaktadır. 

Hükümet yetkilileri tarafından her gözlemci grubuna ayrı ayrılıkta görüşme 

programları, basın ve medya temsilcileri, siyasal parti liderleri ile görüşme fırsatı 

sağlanmıştır. Bu da Parlamenter Asamblesi gibi diğer uluslararası gözlemcilerin 

tümüyle bağımsız karar vermesine olanak sağlamıştır.  Dolayısıyla, uluslararası 

gözlemcilere sağlanan olanakların ve tavsiyeleri uygulamakta gösterilmeye çalışılan 

özenin gelecekte de devam ettirilmesi istenmektedir. Avrupa Konseyi Parlamenter 

Asamblesi’nin seçimlerin gözlemlenmesi hususunda düzenlemiş olduğu 

memorandumda yer alan ilkeleri ilk defa uygulamış olmasına rağmen, Ermenistan 

tarafının seçimleri başarıyla gerçekleştirdiği söylenebilir. Komite üyeleri için önemli 

olan, seçimleri istenilen düzeyde (MSK, BSK, DSK gibi) ve engelsiz olarak 

gözlemlemek ve bu duruma göre karar vermektir.  

Komite üyelerinin hazırladığı rapora istinaden, “5 Temmuz 1995 tarihinde 

kabul edilen yeni Anayasanın yürürlüğe girmesinden sonra, üç genel seçim 

yapılmıştır. 1995’de Parlamento seçimleri ve 1996 ve 1998’de Cumhurbaşkanlığı 

seçimleri. Eylül 1996 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri dışında, Asamble 

gözlemci komitesi diğer iki seçimi gözlemlemiştir. Temmuz 1995’de yapılan 

Parlamento seçimleri zamanı, her ne kadar seçim süreci özgür ve rekabetçi bir 

ortamda yapılmışsa da, çok sayıda ihlal ve usulsüzlükler yaşanmıştır (kanunların 

uygulanması ve yorumlanmasında).”231  Eylül 1996 tarihinde yapılan 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri AGİT/DKİHO (OSCE/ODIHR) gözlemcileri tarafından 

ciddi şekilde eleştirilmiş ve bu eleştiriler seçim sonuçlarının güvenirliğini şüphe 

altında bırakmıştır.”232 Bununla birlikte, Avrupa Konseyi Dışişleri Komitesinin eski 

raportörü sayın Woltjer seçimlerden sonra Ermenistan’ı ziyaret etmiş ve karşılaştığı 
                                                 
231 “Ad hoc Committee to Observe the Parliamentary Elections in Armania (30 May 1999)”, 
(Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc99/edoc8448.htm  
232 “Final Report on Presidential Elections in Armenia, 22 September 1996”, (Çevrimiçi) 
http://www.osce.org/documents/odihr/1996/10/1208_en.pdf, 24 October 1996.  
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durum onda seçim sonuçlarına ilişkin şüpheleri daha da güçlendirmiştir. Ziyareti 

sırasında: “siyasi atmosferin son derece gergin olduğunu, çok sayıda muhalif liderin 

tutuklandığını öğrenmiştir.”233 Asamble, Mart 1998 tarihli Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinin her iki turunu (raunds) gözlemlemiş, çok sayıda hile ve usulsüzlüklerin 

yaşanmasına rağmen, genel hatlarıyla seçimleri olumlu bulduğunu açıklamıştır. Ad 

hoc Komite, “bir önceki seçimlerle kıyaslandığı zaman, bu seçimlerin demokratik 

standartları yakalamada önemli ilerlemeler kaydettiğini söylemiş ve sonuçların 

gerçek rakamları yansıtmasa da, zafer çalan adayın haklı bir galibiyet elde ettiğini 

belirtmiştir.”234   

 

 

2.2.2.1. Seçim Öncesi Ortam 
 

Ermenistan Ulusal Parlamentosu 5 Şubat 1999 yılında yeni seçim yasasını 

kabul etmiştir. Anayasanın 63’cü maddesi milletvekili sayısını yüz otuz bir olarak 

belirlemekte ve bu maddeyle karma bir seçim sistemi getirilmektedir. Parlamentonun 

elli altı üyesi nispi temsil sistemi ile ve yetmiş beş üyesi ise basit çoğunluk sistemine 

göre seçilirler. Yeni yasa tasarısı Parlamentodaki büyük çoğunluğun görüşlerini ifade 

ettiği ve geniş çaplı halk oturumları (public debate) sonucunda nihai şeklini aldığı 

için, Parlamentodaki milletvekillerinin ekseriyetinin olumlu oyları ile kabul 

edilmiştir. Dört temel tartışma konusu olan; her iki grupta olan milletvekili sayısı, 

seçim komisyonlarının terkibi, seçmenlerin kayıt işlemleri ve askerlerin oy 

kullanması usulleri taraflar arasındaki uzlaşmayla çözüme kovuşturulmuştur. 

Seçimlerin daha özgür bir ortamda yapılabilmesi temelinde, yeni kanunun eskisine 

kıyasla gelişme kaydettiği söylenebilir. Bir takım eksiklikler bulunsa da, yeni 

kanunda ihlal ve yasal usulsüzlüklere yol açacak önemli hatalar bulunmamaktadır.   

Merkezi Seçim Komitesi (MSK), seçimlerin organize edilmesinden sorumlu 

olup, süreci düzenleyici yetkiye sahiptir. Muhalefet kanadından yapılan yoğun 

eleştiriler nedeniyle, yeni terkiple oluşan MSK 27 Nisan 1999 tarihine kadar görevini 

                                                 
233 “Armenia’s Application for Membership of the Council of Europe”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc00/edoc8747.htm 
234 Doc. 8448 (21 June 1999) 
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icra etmeye başlayamamıştır. MSK on üç üyeden oluşmaktadır: on üye siyasal 

partiler tarafından atanmakta, diğer üç üye ise hükümet tarafından atanmaktadır. 

Parlamentoda siyasi gruba sahip olan ve minimum otuz bin imza toplayabilen her bir 

parti MSK’da temsil olunmak hakkına sahiptir. Beş parti bu kriterleri karşılamıştır. 

Yeni seçim kanunu, siyasal partiler için ilave beş yer daha ayırmıştır. Bu partiler, 

seçimlere katılabilmek için kayıttan geçen ve en az otuz bin imza toplayabilen 

partilerdir.235 Buna rağmen imza sayısı objektif kriter oluşturmamakta ve imza 

toplayan partinin temsil olunacağını yeterli kılmamaktadır. Çünkü bu rakamın seçim 

gününe kadar değişip geçerliliğini yitireceği ve Parlamentoda temsil olunan partilerin 

orantısal dağılımıyla bir bağlantısı olmayacağı bilinmektedir.  

Bundan başka atanan üç üyeden ikisinin (MSK eşbaşkanı ve sekreter) kurum 

içerisinde anahtar konuma sahip olduğu, MSK konusunda söylenmesi gereken bir 

diğer önemli husustur. Seçim kanunun MSK üyelerinin bağımsızlığını ve 

tarafsızlığını garanti etmediği görülmüştür. Bu her iki tarafı temsil eden üyeler için 

de geçerlidir. Aynı zamanda, hükümet seçimlerden üç gün önce atanmış olan üyeleri, 

oylar sayılmaya başlasa bile, azletmek yetkisine sahiptir. Bu da hükümete sürece 

müdahale etmek için geniş alan bırakmaktadır. Sayıları on bir olan Yerel ve Bölgesel 

seçim komitelerinin üyeleri de MSK üyelerine benzer yöntemlerle atanmaktadır. On 

bir komitenin onunda üyelerden biri hükümet tarafından atanır ve bu kişi ilgili 

komitenin başkanı seçilir. Yeni seçim kanunu bir öncekine oranla, Bölgesel 

komitelerde ve MSK’da alınan kararlar aleyhine Anayasa mahkemesine başvurma 

hususunda daha spesifik düzenlemeler getirmiştir. Şikayetler, MSK’nın nihai 

kararından sonra bir hafta içinde yapılmalıdır.236    

AGİT tarafından hazırlanan rapora istinaden; “nispi temsil sistemiyle seçime 

katılabilmek için yirmi bir parti MSK’da kayıttan geçmiştir. Burada önemli olan 

siyasal partilerin ülke genelinde aldıkları oy oranıdır. Daha sonra milletvekili sayısı 

oy oranlarına göre partiler arasında dağıtılmaktadır. “Basit çoğunluklu temsil 

sisteminde adaylar hem siyasal partiler tarafından, hem de vatandaş grupları 

tarafından (citizens groups) ileri sürülebilinmektedir. MSK, iki bin beş yüz imza 
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toplayabilen adayları kayıt altına almıştır. Sekiz yüz aday yetmiş beş sandalye için 

mücadele etmiştir. Basit çoğunluğu elde eden aday seçimi kazanmış sayılır.”237    

Seçmenlerin kayıtlarını düzenleyen kanun maddeleri şöyledir; kayıtları 

tamamlanmış seçmenlerin ilk listesi seçimlerden kırk gün önce oy kullanma 

dairelerine gönderilmelidir. Bu tarihten itibaren seçimlere en geç beş gün kala 

seçmenler durumlarıyla ilgili şikayette bulunabilir ve üç gün içerisinde MSK’nın bu 

şikayetlere bakıp sonuçlandırması gerekmektedir. Anayasa Mahkemesine intikal 

eden her hangi bir anlaşmazlık beş gün içerisinde karara bağlanmalıdır. Eyer 

Mahkeme seçimden beş gün önceye kadar her hangi bir şikayet almışsa, çok hızlı bir 

şekilde kararı sonuçlandırmak zorundadır. Tamamlanmış nihai seçmen kayıt listesi 

seçime dört gün kala seçim dairelerine gönderilmelidir (Seçim Kanunu madde 12. ve 

13.) ve MSK seçimden üç gün önce toplam seçmen sayısını yayınlamak zorundadır 

(madde 7. paragraf 5). Seçmen listesi seçime üç gün kalana kadar imzalanmamalıdır 

(Madde 18. paragraf 12.).238  

Seçim zamanı, seçmen kimliğinin tanımlanmasında pasaport veya pasaportla 

eş değerde kimlik gösterilmesi zorunludur. Her iki oy verme sistemi için ayrı belge 

düzenlenir, fakat pusulalar tek bir kutuya atılır. 

Bir diğer konu da özel seçmen kayıtları ile ilgilidir. Askerlerin oy kullanması 

söz konusu olduğunda, iki kategori göz önünde bulundurulur (madde 10. paragraf 

3.); seçim dairesinden elli km-e kadar uzaklıkta olan ve elli km mesafeden uzakta 

olanlar. Her iki kısımda ne kadar askerin oy kullanacağı belirlenerek bölge seçim 

komitesine iletilmektedir. Asker sayısı üç binin üzerinde olan kışlalarda ayrı bir 

seçim dairesi oluşturulmalıdır. MSK’nın belirttiği iki milyon yüz bin seçmenin elli 

bini askerlerin payına düşmektedir.  

Yurtdışında yaşayan vatandaşlar nispi temsil için oy kullanabilirler. Bunun 

için seçim tarihinden en geç beş gün önce ilgili kişilerin konsolosluklara 

başvurmaları gerekmektedir. MSK bu sayının iki üç bin civarında olduğunu 

söylemiştir.   
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Seçim kanunun on sekiz ve yirmi beşinci maddelerine uygun olarak, “16 

Nisan tarihinden itibaren MSK nispi temsil sistemine göre kayıttan geçmiş siyasal 

partilere devlet televizyonu ve radyosunda ücretsiz yayın hakkı tanımıştır (Birinci 

devlet kanalında altmış dakika ücretsiz, ilave yüz yirmi dakika: her dakikası beş USD 

üzerinden ücretlendirilmiştir). İlgili partilerin aynı şartlar altında yerel TV ve radyo 

istasyonlarından da yararlanabileceği söylenmiştir.”239 

Adayların büyük çoğunluğu seçim kampanyaları zamanı görsel medyanın 

kullanılmasında sağlanan kolaylıklardan derin memnuniyet duyduklarını ifade 

etmişlerdir. Devlet TV ve radyo kanallarının kullanılmasında hiçbir sorun 

yaşanmamıştır. Seçim kampanyaları baştan sona kadar sakin ve olaysız geçmiştir. 

Seçim öncesi dönemin son gününe kadar hiçbir önemli şikayet ve ihlallere rast 

gelinmemiştir.  

 

 

2.2.2.2. Seçim Günü (Oy Verme Süreci) 
 

Seçim günü gözlemci delegasyonu altı gruba ayrılarak, Erivan, Kotayk, 

Armavir, Gegharkunik, Tavush, Aragotsotn ve Ararat bölgelerinde yüzün üzerinde 

seçim dairesine ziyaret gerçekleştirmişlerdir. Ad hoc Komite üyeleri çalışma 

planlarını özellikle, problemlerin yoğun yaşandığı bölgeler ve asker, özellikle de 

mahkumların oy kullandıkları bölgeler üzerinde yoğunlaştırmışlardır. Seçimleri 

gözlemlemiş Radikal gazetesinin muhabirinin ifadesine göre: “Oy kullanma 

dairelerinde kurallara uyulduğu gözlemlenmiş, çok sayıda yerel gözlemcinin 

dairelerde bulunması, seçimin şeffaflığına katkı sağlamıştır. Seçimlere katılma oranı 

%55.7 olmuş, fakat bazı bölgelerde özellikle başkent Erivan’da katılım oranının 

düşük olduğu gözlemlenmiştir (%30-%40). Tüm bu gelişmelere rağmen seçmen 

kayıtlarında çok büyük eksiklikler olduğu ve özellikle askerilerin oy kullanmasında 

minimum önlemler alındığı, buna rağmen oy verme sürecinin standartların altında 
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olduğu gözlemlenmiştir.”240 Ayrıca AGIT PA gözlemci grubu da çeşitli seçim 

bölgelerini ziyaret etmiş ve incelemelerde bulunmuştur.   

Seçmen kayıtlarında yaşanan sorunlar, seçimlerden bir gün önce AGİT 

gözlemci grubuna rapor edilmiştir. On beş nolu seçim dairesi özellikle dikkat 

merkezinde olmuştur. Kayıtlara ilişkin rakamlarda önemli hataların olduğu 

yetkililere bildirilse de, soruna hızlı çözüm getirilmemiş veya yetkili kişi çözüm için 

gerekli çabayı göstermemiştir. Bazı seçim dairelerine düzeltilmiş seçmen listeleri çok 

geç gönderilmiştir (seçim tarihine bir gün kala). Maalesef özellikle başkent 

Yerevan’da bu türden sorunlara seçim gününde bile sık-sık rast gelinmiştir.241 

Raporda yer alan bilgiye göre: “çoğu seçmen, isimlerini kayıt listelerinde bulamamış, 

hayatta olmayan kişilerin isimleri kayıtlara alınmış, oy verme yaşına erişmemiş 

çocukların isimleri bulunmuştur. Bu durum karşısında, kayıtlı seçmen listesinde 

değişikliklere karar vermede tek yetkili kurum olan mahkemeler, seçim günü çalışır 

pozisyonda olup, kendilerine iletilen şikayetleri karara bağlamaya çalışmışlardır. Bu 

nedenle seçim dairelerinde düzeliş istek forumları bulundurulmuştur. Her ne kadar 

yapılan başvuruların tamamına yakını mahkemeler tarafından temin edilmişse de, 

çok sayıda seçmen başvuru yapamamış ve nihayetinde başvurudan vazgeçmiştir. 

Çoğu kırsal bölgedeki seçim dairlerinden epey uzakta bulunan mahkemelere 

başvurmak çok zor olmuştur. Bu sorunu ortadan kaldırmak için MSK, yerel seçim 

komitelerinin liste-bilgilerinde sorunları olan kişileri özel kayıt işlemlerine tabi 

tutulmalarını öngören ve dolayısıyla onlara oy kullanma hakkı sağlayan karar 

almıştır. Buna rağmen, bu karar oy kullanma daireleri arasında ayrı seçkilik 

yaranmasına neden olmuştur. Bazı daireler bu kararı çok geç (seçim günü akşama 

doğru) almış, bazılarına ise sorunlu seçmen listelerinin hepsi ulaşmamış, bazı seçim 

daireleri ise listeleri zamanında alsa bile, yanlışlık ve hataya yol vereceğinden 

çekindiği için yeni kuralı uygulamaya koyamamıştır.”242 MSK başkanı yirmi iki bin 

seçmenin seçim günü mahkemelere başvurduğunu ve bunlardan yirmi bir bininin 
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seçim kayıtlarına ilave edilip oy kullanma fırsatı sağlandığını ifade etmiştir. Maalesef 

mahkemeye başvurmak istemeyen kişi sayısının ne kadar olduğu bilinmemiştir.243  

Raporda (AK PA) askerlerin oy kullanmasına ilişkin bilgiler (gözlemler 

sonucu yapılan değerlendirmeler) yer almaktadır. Bazı gözlemciler, bulundukları 

seçim dairelerinde askerlerin oy kullanmalarının seçim kanunun bazı hususları ile 

tam örtüşmediğinin şahidi olmuş ve bunu raporlarında göstermişlerdir. Örnek olarak, 

“komutanların gösterişiyle seçim dairelerine gelen askeri birlikler oy kullandıktan 

sonra ödüllendirilmişlerdir. Bazı askerlerin ise birden çok oy kullandıkları 

gözlemlenmiştir. Çok sayıda subayın isimleri hem asker, hem de sivil olarak 

kayıtlarda bulunmuştur.”244 Seçimlere katılma oranının düşük olduğu dikkate 

alınırsa, bazı dairelerde askerlerin oy kullanmasının önemi bir daha ortaya çıkmış 

olmaktadır.  

Seçim kanunu çok karmaşık oy sayma usulü oluşturmuştur. Kanun, oyların 

sayılmasında yerel seçim komite başkanlarına diğer on iki komite üyesine oranla 

daha geniş yetki tanımıştır. Her ne kadar bu süreç önceki seçimlerde yaşanan 

sorunları ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulmuşsa da, pek başarılı olmadığı ve 

gecikmelere yol açtığı gözlemlenmiştir. Oyların sayılması geç saatlere kadar devam 

etmekte, bu da her türlü ihlale yol açabilmektedir.  

Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nin gözlemci grubuna ilave olarak, 

diğer uluslararası gözlemci grupları da bu seçimleri izlemiştir. AGİT İnsan Hakları 

ve Demokratik Kurumlar Ofisi, AGİT Parlamenter Asamblesi ve BDT 

Parlamentolararası Asamblesi, Rusya MSK gözlemci grubu. Avrupa Konseyi 

Parlamenter Asamblesi, AGİT Parlamenter Asamblesi ve AGİT/DKİHO ile fikir alış 

verişinde bulunarak ayrı bir açıklama yapmış ve bu bildiri basın konferansında 

dağıtılmıştır. 

Yapılan seçimler sonucu yeni oluşan Parlamentoda partiler arasında yeni 

sandalye dağılımı şöyle gerçekleşmiştir. Birlik Bloğu, nispi temsil sistemiyle 29, 

basit çoğunluklu sistemle 28, Ermenistan Komünist Partisi (8,2), Ermenistan 

Devrimci Federasyonu – Dashnaksutyun (5,3), Haklar ve Birlik Partisi (6,1), Ulusal 
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Demokratik Birlik (4,29, Kanunların Kuralı (Rule of Law) (4,2), Ermenistan Ulusal 

Harekatı (0,1), Mission (0,1). Bağımsızlar kendi aralarında iki gruba bölünmüş olup 

sadece basit çoğunluk sistemiyle sandalye kazanmışladır. İstikrar Parlamento Grubu 

21 sandalye, Kayıtsızlar (non registered) 12 sandalye.245 Yayınlanan ilk sonuçlar 

iktidar ve iktidar yanlı partilerin oluşturduğu bloğun seçimleri önde götürdüğü 

yöndedir. Dolayısıyla, iktidar değişmese de iktidardaki koalisyonun şekli değişmiş 

olacaktır. Böylece Ermenistan’ın var olan politikayı sürdüreceği düşünülebilir.246 

 

 

2.2.2.3. Sonuç 
 

30 Mayıs 1999 tarihli Parlamento seçimleri, 1995 seçimleri ile karşılaştırılıp 

kıyaslandığı zaman çok önemli gelişmeler kaydettiği gözlemlenmiştir. İfade ve 

toplanma özgürlüğü sağlanmış, seçim kampanyaları hiçbir ciddi olay yaşanmadan 

tamamlanmıştır. Her ne kadar seçim kanunu bazı konuları atlamış olsa da (yeni 

Parlamentonun bu sorunları biran önce gidermesi gerekmektedir), bu kanun yapısı 

demokratik seçimler geçirmek için yeterliği niteliğe sahiptir.  

Gözlemci komitesi, bazı seçim dairelerindeki seçmen listelerinde ortaya çıkan 

hataları tasvip etmemekte, yetkililerin bu sorunu bir an önce çözmek için hızlı 

hareket etmede gösterdikleri isteksizlikten derin endişe duyduğunu ifade etmiştir. 

Buna rağmen, ülkeden önemli sayıda göç yaşandığını dikkatten kaçırmamak 

gerekmektedir. Daha önce kanunlarla engellenmiş seçim şartları gerekli 

düzenlemelerle geliştirilse de, seçim günü uygulamada başarısız kalındığı 

gözlemlenmiştir.     

Raporda aynı zamanda, “askerlerin oy kullanmasında yaşanan usulsüzlükler 

de yer almaktadır. Aynı zamanda, askerlerin ilk defa kışlalarını terk ederek oy 

kullanmaları demokratik süreci desteklemek yolunda atılmış bir adım olarak 
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değerlendirilmelidir. Fakat asıl usulsüzlükler, subayların askerler üzerinde baskı 

oluşturarak oy kullanmaya zorlamaları ile yaşanmıştır.”247  

Sonuç olarak Ah hoc Komite bu seçimleri, Avrupa Konseyi standartlarını 

yakalamada önemli bir gelişme olarak görmüşlerdir. Dolayısıyla, her geçen gün 

ülkenin demokratik değerlere daha çok önem vermeğe başladığı söylenebilir. 

 

 

2.2.3. 25 Mayıs 2003 Parlamento Seçimleri 
 

Ermenistan Ulusal Parlamentosu başkanının daveti üzerine, Asamble Bürosu 

25 Mayıs 2003 tarihinde yapılacak seçimleri gözlemlemek, hem de seçim öncesi 

durumu incelemek için Ad hoc Komite oluşturmaya karar vermiştir (31 Mart 2003). 

Komite yirmi iki kişiden oluşmuştur.  

Hem Cumhurbaşkanlığı, hem de Parlamento seçimlerinin çok yakın tarihlerde 

yapılacak olması, Parlamento seçimleri öncesi misyon grubunun, aynı zamanda 

Cumhurbaşkanlığı seçim sonrası misyon grubu olmasını sağlamış ve her iki grubun 

aynı kişilerden oluşması da kendilerine gelişmeleri daha yakından inceleyebilme 

fırsatı sağlamıştır. Seçim tarihinden önce, Komite üyeleri adaylar ve siyasal parti 

temsilcileri ile aynı zamanda yeni seçilen Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve MSK 

Başkanı ile geniş oturumlu görüşmeler yapmıştır. Seçim günü, Komite üyeleri on 

gruba ayrılarak yüzün üzerinde seçim dairesinde gözlem yapmışlardır. Bu 

incelemeler oyların sayılması zamanı da devam etmiştir.  

“Ad hoc Komitenin gözlemleri sonucu oluşturulmuş 23 Haziran 2003 tarihli 

Rapor (Doc. 9836), Avrupa Demokrasisi Grubu üyesi Bernard Schreiner (Fransa) 

tarafından hazırlanıp, incelenmesi için Asamble’nin oturumuna sunulmuştur.”248 AK 

PA dışında AGİT/DKİHO, İnsan Hakları Örgütü (HRW), Uluslararası Af Örgütü ve 

Sınırsız Raportörler Örgütü de seçimleri gözlemlemiştir. Bu bölüm, seçim sistemi, 

seçim günü yaşanan gelişmeler ve sonuç alt başlıklarından oluşmaktadır.          
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2.2.3.1. Seçim Sistemi    
 

Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimleri uluslararası standartları karşılamada 

yetersiz kaldığı için, bu Parlamento seçimleri Ermenistan’da demokratik sürecin 

gelişme düzeyi için önemli bir sınav niteliği taşımıştır. Hükümet, 1999 yılında kabul 

edilmiş seçim kanununa 2002 yılında ilave ve değişiklikler ederek, iyi niyet 

göstergesi ortaya koymağa çalışmıştır. 2002 yılındaki düzelişler yapılırken, AGİT ve 

Venice Komisyonu tarafından yapılan tavsiyeler dikkate alınmıştır. “İlk önce on bir 

Bölgesel Seçim Komitesi, elli altı Yerel Seçim Komitesi (il düzeyinde) ve bin sekiz 

yüz yetmiş yedi Daire Seçim Komitelerinin terkibinin yeninde düzenlenmesi 

yapılmıştır”.249 Daha önceki düzenlemeye göre (1999), “her komisyon dokuz üyeden 

oluşmakta, onların üçü Cumhurbaşkanı tarafından atanmakta, geri kalan üyeler 

Parlamentoda temsil olunan siyasal parti temsilcilerinden oluşmaktaydı.”250 Bu 

uygulama muhalefet ve STK’ların yoğun eleştirilerine neden olmuştur. Eleştiriler: 

“komisyonların tarafsızlığını ve şeffaflığını hakim parti lehine kaybettiği, bunun da 

komisyonlara güven duyulmamasına yol açtığı yönündeydi.”251 Seçim kanununa 

yapılan düzenlemelere ilişkin AGİT’in hazırladığı rapora göre, “2002 yılında yapılan 

düzenlemelerle yüz otuz bir üyeli Parlamentoya karma sistemli bir uygulama 

getirilmiştir. Yetmiş beş milletvekili nispi temsil sistemiyle (partilerin topladıkları oy 

oranına göre), elli altı üye ise basit çoğunluk sistemiyle tek tur oylamayla 

seçilmektedirler. MSK seçimlerin organize edilmesi ve sonuçlandırılmasından 

sorumludur.”252 Komite üyelerinin raporda açıklamağa çalıştıkları bilgilere göre; “20 

Nisan 2003 tarihinde MSK, nispi temsil sistemiyle seçime katılmak için dört seçim 

bloğu ve on yedi siyasal parti tarafından öne sürülmüş altı bin doksan dokuz adayın 

başvurusunu onaylamıştır. Hükümeti oluşturan koalisyon partilerinden birisinin yüz 

yirmi adayı, Ermenistan Devrimci Federasyonu – Daşnaksütün yüz bir adayı 

onaylanmıştır. En fazla aday Adalet İttifakı tarafında ileri sürülmüştür: yüz otuz yedi 
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May 2002”, (Çevrimiçi) http://www.osce.org/documents/odihr/2002/05/1206_en.pdf, 30 May 2002 
250 A.y., 
251 “Ad hoc Committee for the Observation Parliamentary Elections in Armenia (25 May 2003)” 
(Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc03/edoc9836.htm 
252 “Assessment of Amendments to the Electoral Code of the Republic of Armenia, Adopted on 7 May 
2002”, (Çevrimiçi) http://www.osce.org/documents/odihr/2002/05/1206_en.pdf, 30 May 2002 
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aday. Basit çoğunluk sistemiyle seçime katılmak için üç yüz seksen aday Bölgesel 

Seçim Komitesinde kayıttan geçmiştir. Başvuru tarihi için son gün olan 15 Mayıs 

tarihine kadar çok sayıda kişi adaylığını geri götürmüş, sonuçta aday sayısı iki yüz 

yetmiş ikiye düşmüştür.”253 Potansiyel adayların çoğu (basit çoğunluk sistemiyle) 

yasal gereksinimleri tam olarak yerine yetirmedikleri için BSK’lar tarafından geri 

çevrilmişlerdir. Elli altı yerel seçim komitesi (YSK) basit çoğunluk sistemiyle seçime 

katılmak için beş yüz elli kişinin başvurusunu onaylamıştır. Daha alt düzeydeki 

komiteler tarafından gelen sonuçların BSK ve MSK tarafından daha ayrıntılı bir 

şekilde yayınlanması usulündeki eksiklikler seçim yasasındaki en önemli sorun 

olarak ortaya çıkmaktadır. Bu husus, seçim sürecinin şeffaflığına gölge düşürmüştür. 

Ad hoc Komite bu sorunun bir an önce giderilmesi için gerekli düzelişlerin 

yapılmasını tavsiye etmiştir.   

Bir önceki seçimlerde seçmen listelerinin düzen ve tertibi sürekli eleştiri 

konusu olmuştur. Seçim dairelerinde birden fazla oy kullanılmasını engelleyecek 

hiçbir önlem alınmamıştır. Ermenistan’daki demokratik kurumlarla yapılan 

görüşmeler sonucu, seçmen listelerinin durumunun halen beklenen düzeye 

ulaşmadığı öğrenilmiştir. Halen seçmenler listelerde isimlerini bulamamakta ve bu 

sorunların giderilmesi için ilgili mahkemelere başvurmaları gerekmektedir. 

Mahkemelere başvurarak oy kullanılması bir önceki seçimden farklı bir uygulama 

olup, olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmiştir.254 Seçim kampanyası genel 

olarak sakin ve yarışmacı bir ortamda yürümüş, önemli usulsüzlükler ve kanun 

ihlalleri yaşanmamıştır. Aktif kampanya süreci tüm ülke boyunca posterlerin 

asılması ve mitingler şeklinde devam etmiştir. Buna rağmen seçmenlerin seçimlere 

ilgisinin az olduğu gözlemlenmiştir. Bunun nedenini bir önceki Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinde yaşanan usulsüzlükler ve ciddi kanun ihlallerinde aramak 

gerekmektedir.  

Basit çoğunluk sistemiyle seçime katılan kişi sayısı çok az olduğundan, seçim 

dairelerinin çeyreğinde iki veya tek adayın seçime katıldığı görülmüştür. AK PA Ad 

hoc gözlemci grubunun hazırladığı rapora istinaden: “Tek adaylı seçim dairelerinde 
                                                 
253 “Ad hoc Committee for the Observation Parliamentary Elections in Armenia (25 May 2003)” 
(Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc03/edoc9836.htm 
254 “Final report on Parliamentary Elections in Armenia, 25 May 2003”, 
http://www.osce.org/documents/odihr/2003/07/533_en.pdf, 31 July 2003 
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seçmenler tercih yapma şansından yoksun bırakılmakta, iki adaylı dairelerde ise 

seçmenlerin tercihleri epeyce daraltılmış olmaktadır. Ayrıca, daha önce de belirtildiği 

gibi, basit çoğunluk sistemiyle başvuru yapan adayların %30’u adaylıklarını geri 

götürmüşlerdir. Bunun nedeni bir dairede birden fazla aynı siyasal çizgiye sahip 

kişilerin bulunmasıyla açıklanmağa çalışılmıştır.”255  

Bazı basit çoğunluk sisteminin uygulanacağı seçim bölgelerinde seçim öncesi 

tansiyon yüksek olmuştur. Bazı uluslar arası gözlemcilerin yapmış oldukları 

gözlemlere göre: “özellikle yerel düzeydeki yarışmalarda, bu veya diğer adayı 

desteleyen kişiler arasında şiddet olayları yaşanmış, bazı adayların seçim kampanyası 

ofisleri basılarak tahrif edilmiştir. Bu olaylar, halen Ermenistan’da demokratik seçim 

kültürünün yerleşmediğini veya bu bilincin tam olarak aydınlatılamadığının bir 

göstergesidir. Bu nedenle MSK bir bildiri yayınlayarak, hem şiddet olaylarını sert bir 

şekilde kınadığını, hem de tarafları karşılıklı anlayışa davet ettiğini belirtmiştir.”256 

Bazı partiler seçim konusunda özellikle yasaklanan yükümleri ihlal 

etmişlerdir. Bunlar; seçim öncesi seçmenlere mal ve hizmet yardımı sağlamak gibi 

etkinlikleri kapsamaktadır. Ad hoc Komiteye ulaşan şikayetler arasında; “gıda, yakıt 

ve bilgisayar gibi hediyeler dağıtıldığı, apartmanların tamiri veya yolların 

asfaltlanması gibi çalışmalar yer almaktadır.”257  

Medya ve ifade özgürlüğü alanında da bir takım gelişme sağlandığı 

söylenebilir. 2003 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle kıyaslandığı zaman, devlet TV 

kanalının, tüm siyasal partiler ve bloklara ücretsiz yayın hakkı hususunda üstlenmiş 

olduğu yükümlülükleri daha dengeli ve daha eksiksiz bir şekilde yerine getirdiği 

gözlemlenmiştir. Ayrıca, daha geniş zamana yayılan ve daha geniş oturumlu 

görüşme ve tartışma programları oluşturulmuştur. Buna rağmen, seçimlere iki hafta 

kala hükümetteki iktidar partilerini destekleyen ve onların reklamlarını yapan 

programlar daha çok yayınlanmağa başlamıştır. Özel kanallar, Cumhurbaşkanı 

                                                 
255 “Ad hoc Committee for the Observation Parliamentary Elections in Armenia (25 May 2003)”, 
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Kocharyan’ı destekleyen partilere yayın hakkı sağlamıştır. Özel kanal ALM TV, her 

iki listeden adaylığını ileri süren, aynı zamanda kanalın sahibi olan Halk Partisi 

Başkanının sürekli reklamını yapmıştır. Özel kaynaklı basılı medya, tüm siyasal 

düşüncelerin geniş yelpazesini yansıtır durumda olmakla birlikte, ancak temsilcisi 

olduğu siyasal parti veya blok politikalarının yayınını yapmıştır.258  

 

 

2.2.3.2. Seçim Günü Yaşanan Gelişmeler 
 

Oy verme sürecine ilişkin AK PA gözlemci komitesinin hazırlamış olduğu 

raporda şu bilgiler yer almaktadır: “Her seçmene basit çoğunluk ve nispi temsil 

sistemiyle temsil edilen adaylar için ayrı seçim bülteninde oy kullanılması 

zorunluluğu getirilmiştir. Askeri sınıf ve yurt dışında ikamet eden seçmenlere ancak 

nispi temsille adaylığını ileri süren kişilere oy kullanma hakkı tanınmıştır. Her iki oy 

verme bülteni aynı kutulara atılmıştır. Aynı günde yapılan referandum için ayrı 

bülten ve seçim kutusu kullanılmıştır.”259  

Seçim günü genellikle sakin bir ortamda geçse de, Ararat bölgesindeki 

Shahumian seçim dairesinde yaşanan ölüm olayı tüm bu ilerlemelere gölge 

düşürmüştür. Bazı gözlemciler olayın şahidi olmuşlardır. Benzer şiddet olayları çok 

sayıda diğer seçim dairelerinde de yaşanmıştır (taraflar arasında silahlı çatışma 

yaşanmıştır).260 AGİT PA gözlemci grubu üyeleri kırk üç nolu seçim dairesinde 

oyların parayla alındığının şahidi olmuşlardır.261 Bir önceki Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinde yaşananlar, seçmenlerin seçimlere ilgisini azaltmış, bu da düşük düzeyli 

katılımın gerçekleşmesine neden olmuştur Buna rağmen, gözlemciler seçim 

dairelerinin %90’nında incelemelerde bulunmuş ve oylama sürecinin çok az sorunla 

tamamlandığını ifade etmişlerdir.262 İnsan Hakları örgütünün (HRW) hazırladığı 
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raporda yer alan bilgilere göre: “Seçmenler üzerinde baskı oluşturma (%3), görevli 

olmayan kişilerin müdahalesi (%10) ve iki yüz elli altı nolu seçim dairesinde 

askerlerin açık oy kullanmasının şahidi olunmuştur. Maalesef seçim dairelerinin 

%30’da oyların sayılması sürecinde önemli sorunlar yaşandığı gözlemlenmiştir”.263 

Seçim sonuçları protokollerinin değiştirilmesi, oy sandıklarının mühürlerinin 

açılması ve çok sayıda oy pusulası atılması en sık gözlemlenen ihlaller olmuştur. Çok 

sayıda seçim dairesinde oyların sayılması prosedürüne o kadar hile karışmıştır ki, 

yerli gözlemciler sonuç protokollerini imzalamaktan imtina etmişlerdir. Özellikle 

bazı seçim dairelerinde oyların sayılması çok geç saatlere kadar ertelenmiştir.264  

 

 

2.2.3.3. Sonuç   
   

Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle kıyaslandığında, seçim 

kampanyaları ve oy verme sürecinde önemli gelişme sağlandığı gözlemlenmiştir. 

Buna rağmen oyların sayılması zamanı aynı oranda ihlal, usulsüzlük ve sonuçlara 

hile karıştırma olayları yaşanmıştır. Dolayısıyla seçimler, kabul edilen uluslararası 

demokratik kurallara uymamıştır.   

Benzer durum, 1999 Parlamento ve 1998 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle 

kıyaslandığı zaman da yaşanmış, buna rağmen son seçimlerin demokratik standartları 

yakalamada ileriye doğru atılmış bir adım olarak değerlendirildiği görülmüştür. Ad 

hoc Komite, bu durumun sonsuza kadar var olamayacağını, bundan böyle ileriye 

doğru atılmış adımlar değil, tam demokratik seçimlerin talep edileceğinin zamanının 

geldiğini önemle vurgulamışlardır. Uluslararası demokratik standartlara uygun özgür 

ve demokratik seçimleri organize etmek, Ermenistan’ın Avrupa Konseyi’ne üye 

olduğu zaman üstlenmiş olduğu en önemli yükümlülükler arasında yer almaktadır. 

Bu nedenle, Ermenistan hükümet yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, “seçimlerin 
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organize edilmesinde önemli gelişmeler elde etmek için diyalogun başlatılmasının 

zorunlu olduğu vurgulanmıştır”.265 

Aynı zamanda Ad hoc Komite, devlet TV kanalının bu seçimlere daha 

dengeli ve tarafsız yaklaşımını takdir etmiş, bunun bir önceki seçimle kıyaslamada 

önemli gelişme olduğunu vurgulamıştır. Seçim komisyonlarının terkiplerinin 

değiştirilmemesi halen ciddi bir sorun olarak devam etmekte ve bu da toplumun 

seçim sürecine olan güvenini azaltmaktadır. Komite, yeni yaranan Parlamentoyu 

seçim kanununa değişiklikler yapmayı ve seçim komisyonlarının siyasal dengeyi 

daha iyi yansıtacak şekilde yeniden düzenlemeyi tavsiye etmiştir. MSK tarafından 

sonuçların ayrıntılı bir şekilde yayınlanması ve bazı dairelerin sonuçlarının iptal 

edilmesi memnuniyetle karşılansa da, sonuçların şeffaflığını tam temin etmek için bu 

iptallerin birkaç daire ile sınırlı kalmaması gerektiği vurgulanmıştır. Seçim 

sonuçlarını yansıtan nihai tablo aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. Ermenistan 

Cumhuriyet Partisi: Nispi temsil (Proportional) (P):23, Basit çoğunluk (Majority) 

(M):9, Hukuk Ülkesi Bloğu: P:12, M:6, Adalet Bloğu: P:14, M:2, Ermenistan 

Devrimci Federasyonu: P:11, M:0, Milli Birlik Partisi: P:9, M:0, Birleşik İşçi Partisi: 

P:6, M:0, Bağımsızlar: P:0, M:36. Bağımsızların nerdeyse tümünün iktidar yönlü 

adaylar olduğu gerçeği, iktidar partisinin Parlamentoda büyük çoğunluğu kendine 

garanti etmiş olduğunu göstermektedir.266 Bu kadar siyasi partinin bulunduğu bir 

ülkede otuz altı bağımsız milletvekilinin seçimleri kazanması yukarıdaki eleştirileri 

haklı çıkarmaktadır. 

 

2.2.4. 16-30 Mart 1998 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri  
 

Ermenistan Dışişleri Bakanlığının davetiyesi üzerine, 16 Mart 1998 tarihli (2-

ci tur seçimler 30 Mart 1998 yılında yapılmıştır) Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 

gözlemlemek için Parlamenter Asamblesi Bürosu Ad hoc Gözlemci Komitesi 
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oluşturmaya karar vermiştir. Komite dokuz üyeden oluşmuştur. Lord Russel – 

Johston (Liberal Demokrasi Grubu üyesi, Büyük Britanya) komitenin başkanı olarak 

atanmıştır. Seçimleri gözlemleme misyonunu tamamladıktan sonra  Komite, 

Demotrie Volcie (Sosyalist Grubu üyesi, İtalya) raportörlüğünde 20 Nisan 1998 

tarihli 8058 nolu belgeyi (Doc.8058) hazırlayarak Asamblenin oturumuna sunuştur. 

AKPA dışında AGİT PA gözlemci grubu da seçimleri gözlemlemiştir. Bu bölüm, 

seçimlerin arka planı, ilk tur seçimler, ikinci tur seçimler ve sonuç alt başlıklarından 

oluşmaktadır. 

 

 

2.2.4.1. Seçimlerin Arka Planı (Background) 
 

İlk önce ülkenin hayatında sağlanan siyasal gelişmelere yer vermek 

gerekmektedir. Seçimler, Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan’ın istifasının gölgesi 

altında yapılmıştır. Ter Petrosyan’ın istifa etmiş olmasının nedeni, hükümet 

içerisinde  yükselen yoğun tepkiler olmuştur. Muhalif kanat özellikle Ter-

Petrosyan’ın Dağlık Karabağ sorununa ilişkin sürdürmekte olduğu tutuma karşı sert 

eleştiriler yapmışlardır. Yaşanan gelişmeler sonucu Ter-Petrosyan’ı destekleyen ve 

onun denetiminde olan Parlamento grubundan kopmalar yaşanmış, bununla da O, 

rakibi Kocharyan karşısında giderek zayıf duruma düşmeye başlamıştır. Ocak 

sonlarına gelindiğinde Ter-Petrosyan taraftarı elli beş milletvekiline karşın, 

muhalefet grubunda yetmiş iki milletvekili bulunmaktaydı. Parlamento içerisinde 

yüzlenilen bu durum; “ilk önce başkent Erivan valisinin, daha sonra Dışişleri 

Bakanının, en son olarak ta Ter-Petrosyan’ın kendisinin istifasıyla 

sonuçlanmıştır.”267 Bu gelişmeler sonucu, Başbakan Kocharian Cumhurbaşkanının 

görevlerini icra etmeye başlamıştır.  

Aralık 1996 tarihinde düzenlenen AGİT Lizbon Zirve Görüşünde 

(Summitinde) Dağlık Karabağ sorununu Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü 

çerçevesinde çözen bir anlaşma imzalanmıştır. Raporda yer alan ifadelere göre: “Ter-

Petrosyan, uzun dönemli ekonomik gelişme elde etmek için, Azerbaycan’ın toprak 
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bütünlüğünün korunmasında güzeşte gidilmesi gerektiğine inanmaktaydı. Aynı 

zamanda Petrosyan, zamanın Azerbaycan’ın lehine çalıştığını ve Azerbaycan’ın 

imzalamış olduğu petrol anlaşmalarıyla yakın gelecekte elde etmeye başlayacağı 

muazzam gelirler nedeniyle kendisiyle rekabet etmenin imkansız olacağına 

inanmaktaydı. Muhalif kanadı oluşturan milliyetçi blok buna karşın, Dağlık 

Karabağ’a self-determinasyon hakkı tanınması (Azerbaycan’dan ayrılma hakkının 

tanınması dahil) gerektiğini savunmuşlardır. Bu türden taleplerin yerine AGİT Minsk 

Grubu’nun teklif ettiği öneri, Dağlık Karabağ bölgesine en yüksek özerklik statüsü 

ve güvenlik garantisinin sağlanması şeklinde olmuştur.”268 Daha sonra yaşanan 

gelişmeler, Ermeni toplumunun çoğunluğunun bu görüşü kabul etmediğini 

göstermiştir. 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri iki kişinin adaylığı etrafında cereyan etmiştir 

(toplamda on iki kişi aday olmuştur); Başbakan Koçaryan ve Demirçiyan (eski 

Komünist Parti lideri). Her iki aday milliyetçi kesimin görüşlerini (Dağlık 

Karabağ’ın Azerbaycan’dan ayrılması hususu) destekleyeceklerine ve Ermenistan’da 

yaşam standartlarının ve ekonomik büyümenin yükseltileceğine söz vermişlerdi.269 

Buna rağmen, her iki aday arasında yaşanan seçim mücadelesi çok sert geçmiştir. 

Muhalefet adayını destekleyenler sert polis müdahalesi ile karşılaşmıştır. Seçim 

sonrası yaşanan şiddet ve tutuklamaları incelemek için Avrupa Konseyi Siyasi İşler 

Komitesi Raportörü Waltjer ve İnsan Hakları ve Yasal İşler Komitesi (Committee on 

Legal Affairs and Human Rights) Rapörtörü Lopez Henares 12-15 Kasım 1997 

tarihleri arasında ülkeye ziyaret gerçekleştirmişlerdir.270 Görüşmeler zamanı 

Ermenistan’ın içinde bulunduğu siyasal atmosferin iyileştirilmesi için taraflar 

arasında bir an önce diyalog başlatılması, yeni seçim ve ceza kanununun kabul 

edilmesi gerektiğini önemle vurgulamışlardır.  

Parlamento, Nisan 1998 tarihinde kabul edilmesi gereken iki yeni seçim yasa 

tasarısı üzerinde çalışmalar başlatmıştır. Tasarıların çağdaş standartlara uygunluğunu 

sağlayabilmek için Avrupa Konseyi uzmanları Ermenistan Ulusal Parlamentosuna 
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yardımda bulunmuşlardır. Cumhurbaşkanı L. Ter-Petrosyan’ın istifası bu süreci 

kesintiye uğratmış, neticede seçimler eski kanunlara göre yapılmıştır. 

Seçim kampanyası tüm seçim süreci, aynı zamanda tekrar seçimler (ikinci tur 

seçimler) sakin ve olaysız bir şekilde gerçekleşmiştir. Tek bir istisna, Ararat seçim 

bölgesinde yaşanmış, adaylardan birisinin destekçileri şiddetle dövülmüşlerdir. 

Yetkililer olaya el koymuş, çok sayıda polis görevlisi görevlerinden 

uzaklaştırılmıştır. Koçaryan’ın rakipleri, medyanın tarafsızlığını kaybettiği ve sürekli 

olarak Koçaryan’ın lehine çalışmalar yaptığını Komite üyelerine şikayet etmişlerdir. 

Bu şikayetler, AGİT tarafından da desteklenmiştir.271 Şiddet olaylarına çok 

rastlanılmasa da, sürecin demokratikliğine gölge düşüren çok sayıda olaylar 

yaşanmıştır. Koçaryan taraftarlarının halka ekonomik yardım ve para dağıtılmakla 

oyları almaya çalıştıkları, sık-sık gelen şikayetler arasında olmuştur. İşsizlik ve 

geçimsizlik oranının çok yüksek olduğu dikkate alındığında, bu durumun insanlar 

üzerinde etkili olduğu söylenebilir.272 

Bu seçimlerde karşılaşılan en ilginç durum, rakip adayların Koçaryan’ın 

adaylığının meşruluğuna ilişkin ortaya atmış oldukları iddiadan kaynaklanmıştır. Söz 

konusu iddia ile, Koçaryan’ın anayasaya göre adaylığını ileri sürmesine yetkisinin 

bulunmadığı ifade edilmekteydi. Koçaryan, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dağlık 

Karabağ’da ikamet eden bir vatandaşı olarak addedildiğinden (Ermenistan 

Cumhurbaşkanı olacak bir kişinin bu ülkenin vatandaşı olup, yine bu ülkede en az on 

yıl ikamet etme zorunluluğu bulunmaktadır), onun adaylığının iptali için girişim 

başlatmışlardır. Buna rağmen, Koçaryan yasaların boşluk ve muğlaklıklarından 

yararlanarak ve bunları kendi çıkarları doğrultusunda yorumlayarak problemi kendi 

lehine çözüme kavuşturmuştur.273 

İkinci tur seçim kampanyası, adayların birbirlerini (Koçaryan ve Demirçiyan) 

iftira atması ve leke yakması gibi karşılıklı suçlamalarla kamuoyunda olumsuz imaj 

oluşturmuştur.  
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http://www.osce.org/documents/odihr/1998/04/1214_en.pdf, 1 April 1998 
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2.2.4.2. İlk Tur Seçimler 
 

Seçimlerin gözlemlenmesi: Ad hoc Komite Cumhurbaşkanlığına adaylığını 

ileri sürmüş on iki kişiden altısıyla görüşme fırsatı olmuştur. Bundan başka 

Cumhurbaşkanı ve Parlamento Başkanı, MSK Başkanı, Anayasa Mahkemesi 

Başkanı, Yüksek Mahkeme Başkanı, medya ve STK temsilcileri ile görüşmüşlerdir. 

16 Mart 1998’te Komite üyeleri dört gruba ayrılarak Yerevan ve ülkenin kuzey, 

güney, batı ve doğusunda incelemelerde bulunmuşlardır. Üç grup gece geç saatlere 

kadar oyların sayılması işlemini gözlemlemişlerdir. Toplamda elli seçim dairesinde 

incelemeler yapılmıştır. Yapılan gözlemler sonucu beş temel usulsüzlük yapıldığı 

saptanmıştır: Üniformalı ve sivil giyimli polisler seçim dairelerinin içerisinde 

dolaşarak, seçmenler üzerinde doğrudan veya dolaylı baskı oluşturmuş ve onların 

tercihlerini yönlendirmeye çalışmışlardır. Toplu oy veya aile üyelerinin yerine tek 

kişinin oy kullanmasına sık-sık rast gelinmiştir. Seçimde görevli olan kişiler 

kimliklerini kullanmadan (görev kartları yeterlidir) oy verme hakkı tanınmıştır. Bu 

husus özellikle askerlere de ait edildiğinden, çok sayıda Dağlık Karabağ vatandaşı 

kimlik göstermeden oy kullanmışlardır. Kocharyan lehine bilinmeyen kişiler 

tarafından toplu oylar atılmış, önceden doldurulan seçim kutuları oy sayımına ilave 

edilmiştir. Seçim tecrübesinin eksikliği ve zaman darlığı nedeniyle seçmen 

listelerinde sayısız sorunlar yaşanmıştır.274  

Oyların bir araya getirilmesi ve sayılması süreci uluslararası gözlemciler 

tarafından ayrıntılarıyla not edilmiştir. AGIT adına konuşan ABD Büyükelçisi Sam 

Braun: “gözlemcilerin bulundukları seçim dairelerinin %15’de ihlal ve usulsüzlükler 

yaşandığını belirtmiştir. Bu oran artarsa seçim sonuçlarının güvenirliğinin de şüphe 

doğuracağı ifade edilmiştir.”275  

 

 

 

                                                 
274 “Information Report on the Presedential Elections in Armenia (16-30 March 1998)”, (Çevrimiçi) 
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2.2.4.3. İkinci Tur Seçimleri 
 

İlk turda hiçbir aday gereken %50den fazla oy toplama başarısını 

gösterememiştir. Ermenistan Anayasasına göre, ikinci tur seçimleri iki hafta içinde 

(30 Mart) yapılmalıdır. İkinci tur seçimleri Ad hoc Komite tarafından Lord Russell-

Johnston ve Urbanczyk başkanlığında gözlemlenmiştir. Komite üyeleri iki adayla ve 

MSK Başkanıyla ve Avrupa devletlerinin Büyükelçileriyle görüşmüştür.  

Seçim günü komite üyeleri altı seçim dairesinde (Erivan ve civarı) 

incelemelerde bulunmuşlardır. Bu dairelerin seçilmesindeki asıl neden, ilk tur 

seçimlerde bu dairelerde daha yoğun ihlal ve usulsüzlükler yaşanmış olmasıdır. 

Seçimler sakin ve normal bir atmosferde yapılmış ve adayların taraftarları arasında 

hiçbir çatışma yaşanmamıştır. Uluslararası gözlemciler tarafından yapılmış bazı 

tavsiyeler yöneticilerce dikkate alınmış ve ciddiyetle uygulanmağa çalışılmıştır. İhlal 

ve usulsüzlüklerin pay oranında azalma olsa da, ilk turda görülen hataların çoğu 

tekrarlanmamıştır. Aile üyesinin diğerlerinin yerine toplu oy kullanması, seçim 

dairelerinin ve seçim kutularının zamanında kapatılmaması ve diğerleri gibi. Komite 

üyeleri bu hataların çok zayıf düzeyde kaldığı ve seçim sonuçlarını etkilemeyecek 

türden olduğunu söylemiştir.276 Buna rağmen özellikle AGİT temsilcilerinin 

bulundukları seçim dairelerinden (Erivan ve civarı) ciddi şikayetler alınmıştır. AGİT 

gözlemci grubu, bu şikayetlerin ciddi boyutlara ulaştığı, özellikle devlet 

görevlilerinin sık-sık sürece müdahile ettiğini gözlemlemiş, bu usulsüzlüklerin 

araştırılmasını talep etmişlerdir.277  

 

 

2.2.4.4. Sonuç 
 

Avrupa Konseyi ve AGİT, Ermenistan’daki seçimleri göreceli de olsa olumlu 

not vermişlerdir.   Çok sayıda ihlal ve usulsüzlük yaşanmış olsa da, rakip adayların 

                                                 
276 “Information Report on the Presedential Elections in Armenia (16-30 March 1998)”, (Çevrimiçi) 
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toplamış oldukları oy sayısına ciddi tesir edecek boyuta uslaşmamıştır. Demirchyan 

%40.51, Kocharyan ise %59.49 oranında oy alarak Cumhurbaşkanı seçilmiştir.278 

Sonuç olarak, seçim sonuçlarına ve tüm seçim sürecine etki edebilecek türden ciddi 

bir sorun yaşanmadığı, seçim sonuçlarının toplumun ve siyasal güçlerin iradesini 

ifade ettiğini söyleyebiliriz.  

Seçim ve oy verme süreci çok karmaşık ve zor bir yapıya sahip olduğundan, 

bu sürecin yaşlı ve az eğitimli kişiler arasında gözle görülebilir sorunlar yarattığı 

gözlemlenmiştir. Bu durumda tüm sorumluluk görevli kişilerin iyi niyetine ve 

gösterdikleri özene bağlı kalmaktadır.  

Bu seçimler 1998 yılına gelindiğinde ülkenin demokratikleşme sürecinde 

önemli bir gelişme kaydettiğinin kanıtı olarak gösterilmiştir. Eski SSCB 

cumhuriyetleri arasında ilk kez Ermenistan’da bir Cumhurbaşkanı kamuoyu tepkisini 

dikkate alarak istifa etmek iradesi göstermiş, ilk kez Ermenistan’da ikinci tur 

seçimlere gidilebilinmiştir. Tabi, Avrupa demokrasisiyle kıyaslanmayacak bir durum 

söz konusudur. Buna rağmen ülkede bir reform sürecinin başladığı 

söylenebilmektedir. Özellikle Avrupa Konseyi’ne üye olunduktan sonra yaşanan 

süreçte daha iyi gelişmeler gözlemlenebilecektir.  

Konsey’e üyelik sonrası Ermenistan’da yaşanan gelişmeler, Komite 

tarafından belirtilen bu görüşlerin fazla iyimserlik olduğunu gösterecektir. İyi niyet 

göstergesine dayanan bu gözlemler, beklenen başarıyı sağlamayacaktır. Konsey’e 

üyelik tarihi olan Ocak 2001’den sonra yapılan Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinde yaşananların Kocharyan iktidarının sürekliliğine hizmet etmesi Komite 

üyelerini bir daha yanıltacaktır. Bir ülkede demokratik sistemin gelişebilmesi için 

iktidarda olan kişi veya grubun zihniyetinin de bu gelişmelere açık olması 

gerekmektedir.    
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2.2.5. 19 Şubat 2003 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri  
 

Ermenistan Dışişleri Bakanlığının davetiyesi üzerine, Parlamenter Asamblesi 

Bürosu Ermenistan’da 19 Şubat 2003 tarihinde yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerini gözlemlemek için Ad hoc Komite (9 Aralık 2002) oluşturmaya karar 

vermiştir. On üyeden oluşan Komite, seçim gözlemleme misyonunu 17-20 Şubat 

tarihleri arasında gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte Komite üyeleri çok sayıda 

görüşler geçirmiştir. Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Ermenistan AK PA 

delegasyon üyeleri ve siyasal parti temsilcileriyle yapılan görüşmeler son derece 

önemli geçmiştir. Komitenin seçim sonrası hazırlamış olduğu belge (Doc. 9742, 18 

Mart 2003), AK PA Liberal Demokrasi Grubu üyesi Lord Russel – Johnston (Büyük 

Britanya) tarafından hazırlanarak, incelenmek için Asamble’nin oturumuna 

sunulmuştur.279 AK PA dışında AGİT PA, İnsan Hakları Örgütü (HRW) ve Sınırsız 

Raportörler örgütü de seçimleri gözlemlemiştir. Bu bölüm, seçim öncesi dönem, 

seçim günü yaşanan gelişmeler ve sonuç alt başlıklarından oluşmaktadır.  

Seçim günü Ad hoc Komite beş gruba ayrılmış, hem oy verme sürecini hem 

de oyların sayışması işlemlerini yakından inceleyebilmek için çalışmalarına 

başlamıştır. Bu nedenle başkent Erivan’ın da içinde bulunduğu elliye yakın seçim 

dairesinde incelemelerde bulunulmuştur.  

2003 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve çok kısa bir süre sonra yapılmış olan 

(Mayıs 2003) Parlamento seçimleri demokrasinin yerleşip, özümsenmesi konusunda 

Ermenistan’ın vereceği çok önemli bir sınav niteliğinde olmuştur. Yapılan 

Cumhurbaşkanlığı seçimi, Ermenistan’ın bağımsızlığını kazandıktan sonra (Eylül 

1991) sayıca dördüncü, Avrupa Konseyi’ne üye olduktan sonra (Ocak 2001) yapmış 

olduğu ilk Cumhurbaşkanlığı seçimidir. 1996 ve 1998 yıllarında yapılan 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Parlamenter Asamblesi tarafından gözlemlenmiş ve 

uluslar arası demokratik standartları karşılayamadığı ifade edilmiştir. Ciddi boyutlara 

ulaşan kanun ihlalleri diğer uluslararası gözlemci grupları tarafından da 

onaylanmıştır. 1999 Parlamento seçimlerinde de ciddi ihlal ve usulsüzlükler 
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gözlemlense de, uluslararası gözlemciler bu seçimleri demokratik standartları 

karşılamada ileriye doğru atılmış bir adım olarak değerlendirmişlerdir.280  

Bu seçimler, aynı zamanda 27 Ekim 1999 olaylarından sonra yapılmış olan 

ilk ulusal çaplı seçimlerdir. Bilindiği gibi bu tarihte beş silahlı kişi Parlamentoyu 

basarak Ermenistan siyasal hayatının tanınmış kişilerini kurşun yağmuruna 

tutmuşlardır. Bu olayın ülkede yaşanan yolsuzluklar ve kötü hayat şartlarına karşı bir 

isyanın yansıması olarak değerlendirildiği bilinmektedir. 281       

 

 

2.2.5.1. Seçim Öncesi Dönem (Yasal Çerçeve) 
 

 Bu seçimler 1999 yılında kabul edilen ve 2002 yılında bazı ilave ve 

düzelişler edilen Seçim kanunu ile organize edilmiştir. 2002 yılında yapılan ilaveler 

AGİT ve AK PA Venice Komisyonu tarafından yapılan tavsiyeler dikkate alınarak 

yapılmıştır. AGİT temsilcilerine göre: “yeni seçim kanunu uluslararası demokratik 

standartlara uygun seçimler geçirmek için hükümete sağlam bir zemin sağlamıştır. 

Burna rağmen, MSK ve BSK’ların kendi yetki alanlarında bulunan daha alt seçim 

dairelerinden gelen sonuçları çok ayrıntılı bir şekilde yayınlamaması, seçim 

kanununda en önemli eksiklik olarak eleştirilmektedir. Bu husus oyların sayılması 

sürecinin şüphe altında bırakmıştır.282 Ad hoc Komite, MSK’nın BSK’lardan gelen 

sonuçları, BSK’ların da DSK’lardan gelen sonuçları ayrıntılı bir şekilde 

yayınlanması gerektiğini özenle belirtmiştir. Seçimlerin organizasyonu üç seçim 

komisyonları aracılığıyla sağlanmıştır: MSK, elli altı BSK ve bin sekiz yüz altmış 

beş DSK aracılığıyla.283       

Ad hoc Komite’nin hazırladığı rapora göre; “Seçim komisyonları dokuz 

üyeden oluşmakta ve bu üyelerin üçü Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Diğer 
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altı üye Parlamentoda temsil olunan altı siyasal grup arasından seçilmektedir ki, bu 

siyasal gruplardan üçü Cumhurbaşkanını desteklemektedir. Dolayısıyla, tüm seçim 

komisyonlarında Cumhurbaşkanının 2/3 çoğunluğu sağlamış olduğu 

anlaşılmaktadır.”284 Dolayısıyla, muhalefet partileri ve uluslararası gözlemciler seçim 

komisyonlarının tarafsızlığının mümkün olmadığını, bu durumun seçimlerin 

güvenirliğini şüphe altında bırakacağını vurgulamışlardır.  

Yurtdışında ikamet eden Ermenistan vatandaşları diplomatik temsilciliklerde 

oy kullanmak hakkına sahiptirler. Dışişleri Bakan yardımcıları tarafından Ad hoc 

Komite’ye sunulan bilgiye göre, yurtdışında ikamet eden on beş binin üzerinde 

seçmenin oy kullanacağı tahmin edilmiştir. Raporda yer alan bilgilere göre: “Tüm 

uluslararası kuruluşlara hem oy vermek, hem de oyların sayılması sürecini serbest 

şekilde gözlemlemek imkanı sağlandığı takdir edilmiş, seçimlere teknik hazırlıkların 

genellikle yeterli ve tatmin edici düzeyde olduğu görülmüştür.”285    

Son başvuru tarihi olan 20 Ocak 2003 tarihine kadar MSK, on bir adayın 

başvurusunu onaylamıştır. Adaylığın geri götürülmesi tarihine kadar (9 Şubat) iki 

kişi adaylığını geri götürmüştür. Robert Kocharyan’ın da içinde bulunduğu iki aday, 

taraftar grubunun inisiyatifi ile adaylıklarını ileri sürmüşlerdir. Diğer adaylar 

muhalefet parti liderleri olup, temsil ettikleri partiler tarafından aday 

gösterilmişlerdir.  

Eski Dışişleri Bakanı Raffi Hovhannisyan’ın286 başvurusu MSK tarafından 

geri çevrilmiştir. Gerekçe olarak seçim kanununda yer alan on yıl vatandaş olma 

zorunluluğu gösterilmiştir. Seçim kanununa göre Cumhurbaşkanlığına adaylığını 

ileri süren kişinin en az on yıl Ermenistan vatandaşı olup bu ülkede ikamet etmesi 

gerekmektedir. R. Hovhannisyan MSK’nın kararına itiraz olarak çeşitli mahkemelere 

başvursa da, mahkemeler tarafından aleyhine kararlar verilmiştir.287  
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Sağlanan bazı ilerlemelere rağmen, seçmen listeleri Ermenistan için halen bir 

sorun olarak kalmaktadır. Seçim listelerinin yılda iki kez güncellenmesine rağmen, 

halen çok sayıda iki kez listeye giriş durumlarına (bir kişinin iki yerde isminin 

bulunması) sık-sık rast gelinmektedir. Özellikle yurtdışında ikamet eden 

vatandaşların isimlerinin listelerde bulunması potansiyel usulsüzlük kaynağı olarak 

gösterilmiştir. Seçimleri gözlemlemiş Hürriyet gazetesi muhabirinin ifadelerine göre: 

“Seçmenlerin karşılaştıkları sorunları çözebilmeleri için, DSK’lar seçim tarihinden 

kırk gün önce seçmen listelerini yayınlamışlardır. Anayasa Mahkemesinin 2002 

Ekim tarihli kararı uyarınca, listelerde isimlerini bulamayan seçmenler, seçim 

gününde bile mahkemelere başvurup oy kullanabilmek için resmi izin alabilme 

hakkına sahiptirler. Askeri personel kışlalarına en yakın seçim dairelerinde kayıt 

edilmişlerdir. Bir önceki seçimlere yöneltilen yoğun eleştirileri dikkate alarak, MSK 

askeri kışlalarda seçim daireleri düzenlememiştir.”288 

Seçim kampanyaları 21 Ocak 2003 tarihinde başlamış ve geniş toplum 

kesimlerinin katılımıyla ülke çapında yayılarak ulusal boyut kazanmıştır. Dokuz 

adayın her birisi, muhalefet adayları hükümete sert eleştiriler yönlendirmişlerdir. 

Ayrıca adaylar seçmenlerle görüşmek için yeterli fırsata sahip olmuş, adayların 

sayısının çok olması da seçmenlere geniş tercih olanağı sağlamıştır. Buna rağmen, 4 

Şubat 2003 tarihinde bir milletvekilinin bıçaklanması üzüntü verici bir olay olmuştur. 

Seçim kampanyasında yaşanan bu aşırı uç olay, demokratik sürece olan güvenin 

eksikliğinin ve seçimlerin çok da güvenli bir ortamda geçmeyeceğinin belirtisi 

olmuştur.289        

Devlet kaynaklarının dönemin Cumhurbaşkanı lehine sık-sık kullanıldığının 

şahidi olunmuştur. Özellikle kamu görevlerinde çalışanlar Cumhurbaşkanını 

destekleyen kampanyalara katılmağa zorlanmışlardır. Devlet görevlerinde çalışan 

işçiler, öğretmenler, öğrenciler, bütçe çalışanları ve diğerleri Cumhurbaşkanının 

adaylığını destekleyen yürüyüşlere katılmak talimatları verilmiş, aksi takdirde işlerini 

kaybetme ile tehdit edilmişlerdir. Her ne kadar Ermenistan kanunları devlet 

görevlilerine siyasal kampanyalara katılmayı yasaklamışsa da, hükümet adayının 

                                                 
288 Nerdun Hacıoğlu, “Ermenistan Sandık Başında”, Hürriyet Gazetesi, 19 Şubat 2003. 
289 “Kriz Gölgesinde Seçim”, Radikal Gazetesi, 20 Şubat 2003. 
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lehine kampanyalara katılmalara zorlanması, bu kanunların hiç te tüm adaylar için 

eşit bir şekilde uygulanmadığını göstermiştir.   

Medyanın durumunun bir önceki seçimlerle kıyaslandığı zaman gelişme 

gösterdiği söylenebilir. Televizyon ve radyo kanalları Ermenistan’da en önemli 

enformasyon ve haber kaynakları olarak kalmaktadır. Gazeteler yaşadıkları 

ekonomik problemler ve düşük tirajlardan dolayı ancak belirli bölgelere 

ulaşabilmektedir. Kamu TV kanalı (Public Television), Radyo ve TV yayınları 

kanunun sağlamış olduğu yükümlülükleri yerine yetirmemekte, tarafsızlık 

sergileyememektedir. Her ne kadar Kamu TV, yasal yükümlülük çerçevesinde tüm 

adaylara ücretsiz reklam ve tanıtım yayın hakkı tanımış olsa da, günün geri kalan 

kısımlarında hakim partinin adayı lehinde reklam ve tanıtım yayınları yapılmaktadır. 

Özel kanallarda sürekli hakim parti adayı lehine yayınlar yapılmakta, muhalefet 

adaylarına hiç yer verilmemektedir.290  

İki bağımsız televizyon kanalı A1+ ve Noyan Tapan, daha bağımsız ve 

tarafsız yayınlar yapan kanallar olarak bilinmektedir. Seçimlerden birkaç ay önce 

yayın anlaşmaları uzatılmayarak, kullandıkları frekansları yapılan açık artırmada 

kaybetmişlerdir. Parlamento seçimlerinden sonra (Mayıs 2003) bu iki kanalın 

frekanslarının geri iade edileceği belirtilmiştir. Bu iki kanalın yokluğu, alternatif ve 

değişik haberciliğin olmamasına getirip çıkarmış ve bu yönde sıkıntı yaşanmasına 

neden olmuştur.291   

Ekim 2002’de tanınmış bir gazeteciye bombalı saldırı ve Kamu Televizyon 

Konseyi başkanına suikast yapılması, özel kanalların lisanslarının uzatılmaması, 

medya üzerinde çok olumsuz etki yaratmıştır. Bu da çoğu gazeteci ve yayın 

firmalarının kendi yayınlarına sansür uygulamalarına neden olmuştur. Basılı medya 

geniş fikir yelpazesinin temsilcisi durumunda olsa da, her biri bu veya diğer adayın 

açık şekilde reklam ve tanıtımını yapmaktalar. Dolayısıyla, basılı medya seçmenlere 

                                                 
290 “Ad hoc Committee fo the Observation Presidential Elections in Armenia (19 February – 5 March 
2003)”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc03/edoc9742.htm 
291 “Armenia - Annual Report 2003”, (Çevrimiçi) http://www.rsf.org/article.php3?id_article=6496, 
Aynı zamanda bknz., “Kriz Gölgesinde Seçim”, Radikal Gazetesi, 20 Şubat 2003. 
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düzgün siyasal tercih yapmaya yardımcı olabilecek tarafsız bilgi sunmakta başarısız 

kalmıştır.292  

Görüldüğü gibi, seçim öncesi dönemde bazı ilerlemeler sağlanmış olsa da, 

daha önceki seçimlerde yaşanmış ve sonuçlara etki edebilecek sorunlar çözüme 

kovuşturulamamıştır. Parlamenter Asamblesi’nin de vurgulamağa çalıştığı, bu 

sorunların giderilmesi ve yenilerinin ilave edilmemesi yönündedir. Dolayısıyla, ilgili 

alanlarda var olan sorunlar devam ettiği sürece, demokratik seçimlerle ilgi var olan 

şüpheler devam edecektir.    

 

 

2.2.5.2. Seçim Günü 
 

Seçim günü, oy kullanma süreci genellikle sakin bir ortamda ve yeni kurallara 

uyularak yapılmaya çalışılmıştır. Seçim dairelerinin çoğunda oy verme süreci 

gözlemciler tarafından olumlu bulunmuştur. Buna rağmen, oyların sayılması 

(özellikle birden fazla oy kullanılması) konusunda çok ciddi usulsüzlükler 

yaşanmıştır. Seçim dairelerinde görevli olan kişilerin, seçim protokollerini ve seçim 

sonuçlarını değiştirdikleri gözlemlenmiştir. Bundan başka, bazı seçim dairelerinden 

gelen ilk sonuçlarla nihai sonuçlar arasında çok büyük farklar görülmüştür. AGİT 

seçimleri gözlemleme misyon başkanı tarafından MSK başkanına yöneltilen bazı 

eleştiri notları şunlardır; “çoğu seçim dairelerinde imkansız denebilecek oranda 

yüksek seçmen katılımı bazı yerlerde toplam kutulardan çıkan oy sayısı %100’ün 

üzerinde gerçekleşmiştir. Çoğu seçim dairesinde seçmen sayısından fazla oy pusulası 

çıkmıştır. Oy verme işlemlerinden hemen sonra sayılan oylarla nihai sonuçların taban 

tabana zıt olması, çoğu seçim dairelerinde adaylardan biri açık farkla önde giderken, 

nihai sonuçlarda ise çok-çok aşağıda giden adayın arayı açarak kazandığı 

görülmüştür.”293 Bu konuyla ilgili delillerin ivedilikle araştırılması tavsiye edilmiştir.  

Bundan başka, seçmen listelerindeki sorunlar bu seçimlere de damgasını 

vurmuştur. On binin üzerinde seçmen, isimleri listelerde olmadığı için seçim günü 
                                                 
292 “Armenia - Annual Report 2003”, (Çevrimiçi) http://www.rsf.org/article.php3?id_article=6496, 
Aynı zamanda bknz., “Kriz Gölgesinde Seçim”, Radikal Gazetesi, 20 Şubat 2003. 
293 “Final Report on Presidential Elections in Armenia, 19 February and 5 March 2003”, (Çevrimiçi) 
http://www.osce.org/documents/odihr/2003/04/1203_en.pdf, 28 April 2003. 
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mahkemelere başvurmuş oy kullanma izni alabilmek için uzun süre mahkeme 

sıralarında beklemişlerdir. Mobil seçim kutularının oluşturulmasına ilişkin seçim 

kanununda her hangi bir düzelişin yapılmaması da diğer bir eleştiri konusudur. Hasta 

ve ev ortamında tedavi gören kişilerin seçimlere katılımlarını sağlamak gerektiği 

belirtilmiştir.294    

Kutulardan çıkan ilk sonuçlar: MSK, ilkin sonuçları baz alarak 20 Şubat 

tarihinde bir açıklama yaparak, adaylardan hiç birisinin gerekli olan %50’nin 

üzerinde oy oranına ulaşamadığını, dolayısıyla en çok oy alan iki aday arasında 

ikinci tur seçimlerin yapılabileceğini beyan etmiştir.  En çok oy toplayan iki aday 

sırasıyla dönemin Cumhurbaşkanı Robert Kocharyan ve Stephan Demirchyan 

olmuştur. 25 Şubat tarihinde (seçimlerden altı gün sonra) MSK seçim sonuçlarını 

açıklamıştır. Seçimlere katılma oranı %63.18 olarak gerçekleşmiştir. Dönemin 

Cumhurbaşkanı Robert Kocharyan %49.48, Stephan Demirchyan %28.22, Arthashes 

Geghamyan %17.66 oranında oy almışlardır. Diğer adaylar gerekli olan oy yüzdesini 

toplayamamışlardır. Kocharyan ve Demirchyan arasındaki ikinci tur seçimleri 5 Mart 

2003 tarihinde yapılmıştır.295  

Nihai sonuçları açıklarken, MSK aynı zamanda tüm düzeylerdeki sonuçları 

ayrıntılarıyla yayınlamıştır. Sonuçların ayrıntılı bir şekilde yayınlanması memnuniyet 

doğursa da, sonuçların açıklanmasının uzun süre geciktirilmesi muhalefet ve onların 

yandaşları tarafından eleştirilmiş, bu türden davranışların seçim sonuçlarının 

güvenirliğini şüphe altına aldığı vurgulanmıştır. Aynı gün, Parlamenter Asamblesi 

başkanı Peter Schieder: “ikinci tur seçimlerin daha adil ve daha şeffaf yapılması 

çağrısında bulunmuştur”.296  

Komite üyesi üç kişinin oluşturduğu gözlemci komitesi (Lord Russell – 

Johston, Renzo Gubert ve Jery Jaskiernia) ikinci tur seçimleri gözlemlemekle 

görevlendirilmişlerdir. Komitenin ikinci tur seçimlerle ilgili görüşleri özet şeklinde 

                                                 
294 “Electoral Crackdowns in Armenia Ruled Unlawful”, (Çevrimiçi) 
http://www.hrw.org/update/2003/05.html#5 
295 “February 19 2003 Presidential Elections (First Round)”, (Çevrimiçi) 
http://www.elections.am/index.php?go=pre_res&elid=23&pullid=23, “March 5 2003 Presidential 
Elections (II Round)”(Çevrimiçi) 
http://www.elections.am/index.php?go=pre_res&elid=54&pullid=54  
296  “Ad hoc Committee fo the Observation Presidential Elections in Armenia (19 February – 5 March 
2003)”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc03/edoc9742.htm 
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şöyle ifade edilebilinmektedir; “daha şeffaf bir seçim yaşanmış ve daha az 

ihlal/usulsüzlüklere rast gelinmiştir. Bir önceki tura kıyasla yaşanılmış olan 

sorunların oranında düşme gözlemlenmiştir. Seçimde zaferini ilan eden adayın 

gerçekten de haklı zafer elde ettiği söylenebilir.”297 Kamuoyunda yapılan incelemeler 

de ağırlıklı olarak Kocharyan’ın seçimden zaferle çıkacağını göstermiştir.298  

 

 

2.2.5.3. Sonuç 
 

Avrupa Konseyi’ne üye olurken Ermenistan’ın uluslararası demokratik 

standartlara cevap veren özgür ve adil seçimler organize etmek için yükümlülük 

üstlendiğinin tekrar vurgulanması gerekmektedir. Sağlanan bazı ilerlemelere rağmen, 

bazı önemli konularda (key aspects) uluslararası standartların ciddi şekilde ihlal 

edildiği Ah hoc Komite tarafından memnuniyetsizlikle karşılanmıştır. Yapılan 

ihlallerin kapsamı ne kadar büyükse, tüm seçim sürecinin demokratikliği bir o kadar 

şüphe doğurmaktadır. Asamble, Ermenistan hükümet yetkililerinin Mayıs 2003 

tarihinde yapılacak Parlamento seçimlerini uluslararası demokratik standartlara tam 

olarak cevap verecek ve çeşitli ihlallerin yaşanmayacağı bir şekilde organize etmeyi 

ivedilikle tavsiye etmiştir.       

Seçim günü seçmenlerin bilinçli tercih yapabilmeleri için, geniş yelpazeye 

sahip haber kaynaklarının olması son derece önemlidir. Ayrıca Ad hoc Komite, 

bağımsız yayın yapan A1+ ve Noyan Tapan TV kanallarına yaratılan suni frekans 

problemlerinin de hızlı ve adil bir şekilde sonuçlanmasını istemiştir. Ad hoc Komite 

şu hususu da vurgulamağa çalışmıştır; “Devlet Radyo Televizyon Konseyi, Kamu 

TV kanalının dengeli ve tarafsız yayın yapması için kabul etmiş olduğu sorumluluğu 

yerine yetirmiştir.”299  

                                                 
297 “Ad hoc Committee fo the Observation Presidential Elections in Armenia (19 February – 5 March 
2003)”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc03/edoc9742.htm 
298 “Ermenistan’da Seçimlerin Galibi Kocharyan”, Hürriyet Gazetesi, 6 Mart 2003. 
299 “Ad hoc Committee fo the Observation Presidential Elections in Armenia (19 February – 5 March 
2003)”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc03/edoc9742.htm 
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MSK’nın yayınlamış olduğu ayrıntılı seçim sonuçları memnuniyetle 

karşılanmıştır. Buna rağmen, seçim sonuçlarının şeffaflığını temin etmek için nihai 

sonuçların açıklanması geciktirilmemeli, ayrıntılı sonuçlar kutular açıldıkça ilan 

edilmelidir. Ad hoc Komite Ermenistan yetkililerine bu hususu dikkate alarak, seçim 

konusunda değişiklikler yapmağı tavsiye etmiştir. 

Özürlü ve ev ortamında tedavi gören kişilerin oy kullanmasına olanak 

sağlamak için, Ad hoc Komite mobil seçim kutularının oluşturulmasını tavsiye 

etmiştir. 

 

 

2.2.6. Ermenistan’ın Üstlenim ve Yükümlülüklerinin 

Monitoringi 
 

Ermenistan’ın üstlenim ve yükümlülüklerinin monitoringi üzerine hazırlanan 

rapor (Doc. 9542, 18 Eylül 2002) Parlamenter Asamblesi Avrupa Demokrasisi 

Grubu üyesi Irena Belohovska (Slovakya) ve Sosyalist Grubu üyesi Jerzy Jaskiernia 

(Polonya) tarafından hazırlanmış ve incelenmek için Asamble’nin oturumuna 

sunulmuştur. Raporun değerlendirilmesinde AGİT, İnsan Hakları Örgütünün (HRW) 

Ermenistan’la ilgili hazırlamış olduğu belgelerden de yararlanılmıştır.   

 Raportörler, Ermenistan’ın üyeliğe kabul edildiği tarihten itibaren üstlenmiş 

olduğu yükümlülükleri yerine yetirmekte önemli gelişmeler kaydettiğini 

vurgulamışlardır. Avrupa Sözleşmelerinin ve yerel kanunlardaki düzelişlerin çoğu 

imzalanmış ve onaylanmıştır. Buna rağmen, sınırlanmış süreler içerisinde 

onaylanması gereken bazı temel yükümlülükler halen yerine yetirilmemiştir. Altı 

numaralı protokolün onaylanması ve yeni ceza kanunu kabul edilmesi gibi. Bu 

nedenle Asamble, “Ermenistan hükümet yetkililerini hiçbir gecikmeye yol vermeden 

ölüm cezasını kaldırmayı talep etmekte, bu doğrultuda gerekirse Ermenistan 

parlamenter delegasyonunun üyeliğini askıya alınması gerektiğini tavsiye 

etmiştir.”300 Aynı zamanda mahkeme sisteminin geliştirilmesi ve yargıçların 

                                                 
300 Bknz, AİHS Sözleşme metninde yer alan “Adil Yargılanma” (Söz.6 – Any.138, 140, 141), “Suç ve 
Cezaların Kanuniliği” (Söz 27 – Any. 38/1) ve “Düşünce ve Vicdan Özgürlüğü” (Söz 9 – Any. 24, 
25). 
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bağımsızlıklarının sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması da zorunludur. 

Asamble, Ermenistan hükümet yetkililerinden yolsuzluklara ve insan haklarını ihlal 

eden kolluk kuvveti temsilcilerine karşı sert önlemler almağı talep etmiştir.  

1998 ve 1999 yılında meydana gelen olaylar (Cumhurbaşkanı Ter-

Petrosya’nın istifası ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri -1998, Parlamento seçimleri – 

1999 ve 27 Ekim 1999’da Parlamentoda bazı siyasi liderlerin öldürülmeleri olayı) 

demokratik sürecin ağır ilerlemesine neden olmuştur. Buna rağmen 2002 yılı 

itibariyle Ermenistan’daki siyasal demokratik hayatın stabilize edilmiş olduğu 

söylenebilir. 19 Şubat ve 25 Mayıs 2003 Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimleri 

ülkenin demokratik dünya karşısında verdiği ciddi bir sınav niteliğinde olmuştur. 

2003 yılında yapılacak Parlamento seçimleri ülkenin bağımsızlığını kazandıktan 

sonra yapılacak sayıca dördüncü seçimdir. Siyasal partiler ve onların liderleri, aynı 

zamanda ülkenin siyasal hayatında gözükmeye başlayan yeni liderler seçim 

çalışmalarına çok ciddi hazırlanmışlardır. Buna rağmen, ifade ve serbest toplanma 

özgürlüklerinin kısıtlandığı ve siyasi mahkum sorununun devam ettiği 

görülmektedir.301 

Ermenistan Ulusal Parlamentosu yüz otuz bir milletvekilinden oluşmaktadır 

(bunlardan ancak dördü bayan olup, iki yer boş kalmıştır). Elli altı sandalye nispi 

temsil sistemi ile, yetmiş beş sandalye ise basit çoğunluk sistemiyle seçilirler. Seçim 

kanunu Şubat 1999 tarihinde kabul edilmiş ve Mart 1999 tarihinde kanuna düzelişler 

ve ilaveler edilmiştir. 30 Mayıs 1999 Parlamento seçimleri bu yeni düzelişler 

temelinde yapılmıştır. Bu seçimlere uluslararası gözlemciler tarafından aşağıdaki 

eleştiriler yapılmıştır; “seçmen listelerinin düzenli olmaması, seçim komitelerinin 

bağımsızlığının güvence altına alınmaması, seçim kampanyalarının finanse edilmesi, 

görevli kişilerin sürece sık-sık müdahale etmeleri, oyların sayılması sürecinin 

düzenlenmesi.”302 Venice Komisyonu ile imzalanan işbirliği anlaşmasının gereği 

olarak, Ermenistan tarafına çok sayıda tavsiyelerde bulunulmuştur. Ağırlıklı olarak 

seçimleri düzenleyen bu tavsiyeler paketi Aralık 2000 ve Nisan 2002 olmak üzere iki 

kez yetkililere iletilmiştir. Yapılan tavsiyeleri dikkate alan değişiklik ve ilaveler 3 
                                                 
301 Bknz., AİHS Sözleşme metni: “Toplantı ve Örgütlenme Özgürlüğü” (Söz 11 – Any. 33,34,51), 
“Düşünce ve Vicdan Özgürlüğü” (Söz. 9 – Any. 24, 25). 
302 ““Final Report on Parliamentary Elections in Armenia, 30 May 1999”, (Çevrimiçi) 
http://www.osce.org/documents/odihr/1999/07/1217_en.pdf 30 July 1999. 
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Temmuz 2002 tarihinde yapılmıştır. Yeni kabul edilen kanunda yapılmış olan temel 

değişiklikler; “nispi temsil sistemi ile seçilen milletvekili sayısının yetmiş beşe 

yükseltilmesi, seçim komitelerinin bağımsızlığının temin edilmesi ve komite 

üyelerinin her birisinin güvenliğinin temin edilmesi.”303  

Ermenistan’ın siyasal hayatı çoğulcu demokrasinin oluşabilmesi için 

gereksinim duyulan tüm siyasal kurumlara sahiptir. Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 

STK’lar, çok sayıda siyasal parti (çok azı iyi bir örgütlenme düzeyine sahiptir), 

düzenli aralıklarla yapılan seçimler ve güçler ayrılığı ilkesinin varlığı. Tüm bu 

gelişmelere rağmen, demokratik sistemin çalışmasında halen sorunlar yaşanmaktadır. 

Raporun siyasal partilerle ilgili açıklamasında şu ifadeler yer almaktadır: “Ulusal 

Parlamentoda altı siyasal parti ve üç siyasal grup faaliyet göstermektedir. Buna 

rağmen Parlamento içerisinde gerçek çok kutupluluğun olduğu söylenemez. Her ne 

kadar Parlamentoda çok sayıda parti ve siyasal grup temsil olunsa da, iktidar partisi 

ve iktidar yandaşı olan partiler mutlak çoğunluğu ellerinde bulundurmaktadırlar.”304 

Parlamentonun ülkenin siyasal hayatındaki rolü sadece yasaların kabul edilmesiyle 

sınırlanmış gibi gözükmektedir. Hükümetin ve ilgili departmanların kontrolü 

mekanizması pek etkin olarak çalışmamaktadır. Parlamentonun, Milli Güvenlik 

Komitesi ve Savunma Bakanlığı gibi birimler üzerinde hiçbir etkileyici rolü 

bulunmamaktadır. İlgili mevzuatta ve Anayasada bu hususun biran önce giderilmesi 

ve Parlamentoya gerçek kimliğinin kazandırılması gerekmektedir.  

Ermenistan’ın yerel yönetimler konusunda Konsey’e üye olurken Ermenistan 

şu yükümlükleri üstlenmiştir: Bir sonraki yerel seçimlere kadar mevcut olan yerel 

yönetimler kanuna ilave düzelişler yapmak (yerel yönetimlere tam sorumluluk ve 

bağımsızlık sağlanması, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin sunmuş 

olduğu tavsiyelerin dikkate alınması). (Opinion No 221, para.13, iii.h). Görüldüğü 

gibi Avrupa Konseyi ülke içi demokrasinin güçlenmesinin yerel yönetimlerin 

güçlenmesinden geçtiği ilkesini benimsemiş ve Ermenistan’ın da bu yönde adımlar 

atmasını istemiştir.  

                                                 
303 “Assessment of Amendments to the Electoral Code of the Republic of Armenia, Adopted on 7 May 
2002”, http://www.osce.org/documents/odihr/2002/05/1206_en.pdf, 30 May 2002, Aynı zamanda 
bknz., Ermenistan Seçim Kanunu ilgili maddeleri 
304 “Honouring of Obligations and Commitments by Armenia” (Çevrimiçi), 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc02/edoc9542.htm. 
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Şu an itibariyle (2002) yerel yönetimler konusunu ele alan Anayasanın 

yedinci maddesi yetersiz olup, bu maddenin değiştirilmesi veya ilaveler yapılması 

gerekmektedir. Ülkenin bölgesel yapısı yeniden gözden geçirilerek basitleştirilmeli 

ve yerel yöneticilere tam bağımsızlık verilip, sorumlulukları artırılmalıdır.  

22 Temmuz 1996 yılında kabul edilen yerel yönetimler kanunu, bazı 

değişikliklerle 7 Mayıs 2002 tarihinde yeniden kabul edilmiştir. Buna rağmen, 

uluslararası gözlemciler yasadaki değişikliklerin sembolik nitelik taşıdığını, yerel 

yöneticilerin yetkilerini genişletmediğini vurgulamışlardır. Yeni kanunun Yerel 

Yönetimler için Avrupa Şartı ve Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 

tarafından yapılan tavsiyeleri tam olarak karşılaması gerekmektedir. Aynı zamanda 

Anayasanın ilgili maddesinin bu doğrultuda değiştirilmesi gerekmektedir.305 

 

 

2.2.6.1. Yasal Gelişmeler 
 

Ermenistan’da yasalarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uyumlu hale 

getirilebilme çalışmaları Ekim 2000 tarihinde tamamlanmıştır. Bu çalışmalar 

Ermenistan bağımsız uzmanlarıyla Avrupa Konseyi arasında yapılan işbirliği ile 

sürdürülmüştür. Üstlenim ve yükümlülükleri kapsayan bazı yasalar 2001-2002 

yılında kabul edilmiş, bazıları ise 2002-2003 yasama planına alınmıştır. Ceza 

Kanunu; Ermenistan, Avrupa Konseyi’ne üye olurken, bir yıl içerisinde ceza 

kanunun ikinci kısmında ölüm cezasının kaldırılması ve homesexuallara karşı ayırım 

yapılmamasını öngören değişiklikler yapmayı üstlenmiştir. Ulusal Parlamento 

tarafından kabul edilen kanun taslağı (ikinci bölüm) değerlendirilmek için Konsey’in 

incelemesine sunulmuştur. Ekim 2002 tarihinde tamamlanmış olan incelemeler 

sonucu Konsey, “Ermenistan’a sunulan tüm tavsiyeleri dikkate almağı önermiştir. 

Ölüm cezası ve cinsi ayrımcılığın kaldırılması hususunda yapılan tavsiyelere tam 

                                                 
305 “Honouring of Obligations and Commitments by Armenia” (Çevrimiçi), 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc02/edoc9542.htm. 
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olarak uyulmamasının Konsey’in insan hakları prensibiyle uyuşmadığı bir daha 

vurgulanmıştır.”306       

Yetkililerce alıkoyma (administrative detention); Avrupa Konseyi uzmanları 

incelemeleri sonucu, “Ceza kanununun 180.1 maddesinin eski komünist rejim tipi bir 

yargılama örneği oluşturduğu, demokratik yönetim biçimi ile hiçbir şekilde 

bağdaşamayacağı ifade edilmiştir.”307 Bu maddenin doğurduğu hükümle yargıçlar, 

(hiçbir mahkeme duruşması yapılmadan) çok basit nedenlerle zanlılara on beş gün 

alıkonulma cezası verebilmektedirler. Savunması yapılmadan ve suçu ispat 

edilmeden kişinin alıkonulması kişi özgürlüklerin ve insan haklarının ihlal 

edildiğinin göstericisidir.308  

Hapishane sitemindeki reformlarla ilgili olarak 221 Nolu kararın 13-cü 

paragrafında şu ifadeler yer almaktadır: Üyeliğe kabul edildikten sonra altı ay 

içerisinde hapishane sistemindeki sorumlulukların (çalışma ve yargılama öncesi 

alıkonulma merkezlerindeki) İçişleri Bakanlığı ve Milli Güvenlik Bakanlığından 

Adalet Bakanlığına terk edilmesi sürecinin tamamlanması. Aynı zamanda bu süreç 

içerisinde sistemin askerden arındırılması ve bahsi geçen kanunun eksiksiz olarak 

yorumlanması sağlanmalıdır.  

Asamble tarafından biran önce yapılması istenen bu değişiklikleri yerine 

yetirmek için, Ermenistan tarafı sekiz kanun maddesinden oluşan teklifler paketi 

hazırlayarak Ulusal Parlamentonun oturumuna sunmuştur (Ekim 2001). Bundan önce 

Cumhurbaşkanı tarafından Eylül 2001 tarihinde kararname yayınlanarak sürecin iki 

ay içerisinde tamamlanması öngörülmüştür. Raporda yer alan bilgiye göre: “Süreç 

resmi olarak 22 Ekim 2001 tarihinde başlamış, çalışan personelin askerden 

arındırılması ve sivil görevlilerin atanması süreci Ocak 2002’de, kurumların 

değişimlerinin sağlanması ise 2002 yılının ilk yarılına kadar tamamlanacaktır.”309  

                                                 
306 “Honouring of Obligations and Commitments by Armenia”, (Çevrimiçi), 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc02/edoc9542.htm. bknz, AİHS, 
Altıncı Protokol 
307 PA Belge 9542. Aynı zamanda bknz., AİHS Sözleşme metni: “Adil Yargılanma Hakkı” (Söz.6 – 
Any. 138, 140, 141) 
308 Bu konuda bknz., “Holly Cartner, “Recommendations for Improving the Human Rights Situation 
in Armenia”, (Çevrimiçi) http://hrw.org/english/docs/1999/06/17/armeni3439.htm June 19, 1999. 
309 A.y.,  
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Asamble’nin 221 nolu görüşünün (opinion) 13-cü paragrafında aşağıdaki 

madde yer almaktadır: Üyeliğe kabul edildikten sonra altı ay içerisinde Ombudsman 

kanununun kabul edilmesi. Ombudsman (İnsan Hakları Savunucusu) kanun taslağı 

Venice Komisyonu tarafından incelenmiştir. Komisyon, kendisinin Temmuz 2001 

tarihli kırk yedinci oturumunda Parlamenter Asamblesi’nden Ermenistan’la ilgili 

görüş bildirmesini istemiştir.  

Anayasada Ombudsmanla ilgili maddeler sırasıyla 18, 83.4, 101.8-ci 

maddelerdir. Buna rağmen ilgili maddelerde yer alan açıklamalar çok özet karakter 

taşıdığından, Ulusal Parlamentonun daha detaylı ve açıklamalara yer veren kanun 

kabul etmesi gerekmiştir. Bu bağlamda Parlamentonun hazırlayıp incelenmesi için 

Venice Komisyonuna sunmuş olduğu kanun taslağına ilaveler yapılmış ve biran önce 

Parlamentoda onaylanması istenmiştir. Yeni anayasada değişikliklerin kabul 

edilmesiyle birlikte Ombudsmanın atanması ve görevine başlaması gerekmiştir 

(2002).  

STK’lar kanunu: Üyeliğe kabul edildikten sonra bir yıl içerisinde yeni STK 

kanunun kabul edilmesi öngörülmüştür (221 nolu görüş, 13.paragraf). Yeni kanun 24 

Aralık 2001 yılında kabul edilmiştir. Kanun tasarısı, Avrupa Konseyi uzmanları 

tarafından Mayıs 2001 tarihinde incelenmiştir. Ermenistan tarafı, tasarının 

Parlamentonun ilgili komisyonunda, ulusal ve uluslararası STK’lar tarafından 

incelendiğini söylemişlerdir. Buna rağmen yerel kurumlar yapılan tavsiyelerin 

formalite karakteri taşıdığını, çoğu tavsiyelerin dikkate alınmadığını, dikkate 

alınanların da uygulamaya konulmayacağını belirtmişlerdir. Raporda yer alan 

ayrıntılara istinaden: “Şu an itibariyle (2001) Ermenistan’da iki binin üzerinde STK 

Adalet Bakanlığında kayıt edilmişlerdir. Bunların çoğu bu veya diğer siyasal parti 

veya ticaret grubunun destekçileri durumundadırlar. Bu açıklamaların yeterli 

olmadığını belirten Komite üyeleri, Ermenistan tarafını kabul etmiş oldukları 

taahhütleri yerine yetirmeye ve ayrımcılığı sona erdirmeyi davet etmişlerdir.”310 

 

 

                                                 
310 “Armenian NGO News In Brief”, (Çevrimiçi) 
http://www.ngoc.am/select_nib.php?pageid=nib2002 Bknz, AİHS Sözleşme Metni: “Toplantı ve 
Örgütlenme Özgürlüğü” (Söz. 11 – Any. 33, 34, 51). 
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2.2.6.2. İnsan Hakları Alanındaki Gelişmeler 
 

2002 yılına gelindiğinde, ifade ve medya özgürlüğü alanında bir takım 

gelişmeler sağlandığı görülmektedir. 1991 yılında kabul edilen medya ve kitle 

iletişim araçları kanunu, son on yılda Ermenistan medya hayatına yön vermiştir. 

Avrupa Konseyi’ne üye olurken Ermenistan, üyeliğe kabul edildikten sonra bir yıl 

içerisinde yeni medya kanunu kabul edeceğini taahhüt etmiştir (Opinion 221, 

parag.13, iii.c). Yeni kanun metni Adalet Bakanlığı tarafından Aralık 2001 tarihinde 

kabul edilmiş ve Şubat 2002 tarihinde incelenmek için Avrupa Konseyi’ne 

sunulmuştur. Medya temsilcileri tarafından hükümete sunulan diğer iki kanun 

metniyse kabul edilmemiştir. Kanunun son hali Mayıs 2002’te Avrupa Konseyi 

uzmanları ve Ulusal Parlamento tarafından incelendikten sonra hükümetin onayına 

sunulmuştur. Bu kanunun özelliği, tüm özel medya kuruluşlarını temsil eden 

bağımsız bir medya konseyi oluşturmaktır.311 AGİT temsilcileri de hükümet 

yetkilileri ile görüşmüş ve görüşmede ifade ve medya özgürlüğünün içinde bulunmuş 

olduğu durum ele alınmıştır. AGİT’in üzerinde durduğu iki önemli konu olmuştur. 

Gazete yazarlarının tehditlerine son verilmesi, devlet kaynaklı TV kanallarına 

muhalefet temsilcilerinin bırakılması.312 

Ermenistan hükümetinin yerine yetirmekle yükümlün olduğu bir diğer 

taahhüt devlet televizyon kanalının kamu televizyon kanalına dönüştürülmesidir. Bu 

reform süreci Cumhurbaşkanı tarafından 2000 Ekim tarihinde yayınlanmış olan 

kararname ile başlatılmıştır. Anayasa Mahkemesinin tavsiyesi ile Parlamento kanun 

metnini tekrar incelemiş ve bir takım değişiklikler yapmıştır. Kanun metninin nihai 

şekli Avrupa Konseyi tarafından olumlu karşılanmamış ve Mart 2002 tarihinde 

Konsey kendi tavsiyelerini tekrar Ermenistan tarafına iletmiştir. Bu gelişmelerden 

başka Ermenistan’da medya özgürlüğünün de sıkıntılarla karşılaştığı vurgulanmıştır. 

“Devlet ve devlet yanlısı özel TV kanalları zaten hükümet yanlısı yayınlar yapmakta, 

tarafız ve kısmen bağımsız yayın yapan kanallarsa baskıyla yüzleşmekte ve 

                                                 
311 “Honouring of Obligations and Commitments by Armenia”, (Çevrimiçi), 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc02/edoc9542.htm Bknz. AİHS: 
Sözleşme Metni, “Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü” (Söz 10. Any. 26) 
312 “Protocol of the Workshop on Freedom of Information”, (Çevrimiçi) 
http://www.osce.org/documents/oy/2002/01/149_en.pdf, 24 January 2002 
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kapatılmaktadır. Yapılan incelemeler sonucu bağımsız yayın yapan iki özel kanalın 

A1+ ve Noyan Tapan kanallarının esassız olarak yayın lisanslarının geri alındığı 

görülmüştür. 2 Nisan 2002’de A1+ kanalının yayını durdurulmuş, yayınlandığı 

frekansa el konulmuş ve açık artırılmaya çıkarılmıştır.”313 Muhalefet kanadı 

Cumhurbaşkanı Kocharyan’ı keyfi davranmakla ve kendi görüşlerinin reklamını 

yapan yayın kanallarını kayırmakla suçlamışlardır. Frekanslar için thenderslerin (açık 

artırmaların) adil yapılmadığı mahkemelere şikayet edilse de, yargı sisteminde 

yaşanan sıkıntılar yüzünden bir sonuca varılamamıştır.314 Bu gelişmelerden rahatsız 

olan Avrupa Konseyi, Ermenistan’la olan işbirliği programını (ifade ve medya 

özgürlüğü ve medya temsilcilerine saygı anlayışının geliştirilmesi hususunda) 

yoğunlaştıracağını beyan etmiştir.  

Ad hoc Komite üyelerinin STK temsilcileri ile görüşmeleri zamanı serbest 

toplanma özgürlüğünün kısıtlandığı ve hiçbir şekilde miting ve yürüyüşlere resmi 

izin verilmediği belirtilmiştir. İzinsiz gösterilere karşı polisin sert tutumu ve şiddet 

içeren müdahaleleri, muhalif parti liderlerinin tutuklanmaları ve dövülmeleri, izinsiz 

gösterilere katılanların tutuklanarak hapse atılması ve işkenceye uğramaları gibi 

durumlar devam etmektedir. Bunu yapan resmi görevlilerin hiç birisi yargı önüne 

çıkarılmamıştır.315  

 

 

2.2.6.3. Sonuç 
 

Sonuç olarak, üyeliğe kabul edildikten sonra geçen bir buçuk yıl içerisinde 

Avrupa Konseyi önünde götürmüş olduğu taahhütleri yerine yetirmek için 

Ermenistan’ın yoğun çaba ve özen gösterdiği söylenebilir. Aynı zamanda Ermenistan 

yetkililerinin Avrupa Konseyi’nin çeşitli birimleriyle, özellikle Venice Komisyonu 

ile sürdürdüğü işbirliği çalışmaları da takdir edilmiştir. Yasal değişimlerin ve Avrupa 

Sözleşmelerinin onaylanması ve imzalanması süreci büyük ölçüde tamamlanmıştır. 

Buna rağmen anayasa reform süreci çok zor ilerlemektedir. Özellikle seçim konusu 
                                                 
313 “Honouring of Obligations and Commitments by Armenia”, (Çevrimiçi), 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc02/edoc9542.htm 
314 “Armenia - Annual Report 2003”, (Çevrimiçi) http://www.rsf.org/article.php3?id_article=6496 
315 Bknz., AİHS “Toplantı ve Örgütlenme Özgürlüğü” (Sözç 11 – Any. 33, 34, 51). 
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ve ölüm cezasının kaldırılmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine yetirilmesinde 

sorunlar yaşanmaktadır. Asamble’nin 221 nolu kararında yer alan bazı 

yükümlülüklerin süresinin dolmasına rağmen, konuyla ilgili her hangi kanun kabul 

edilmemiştir: Altı nolu Protokolün onaylanması, Ceza kanunun kabul edilmesi, 

Ombudsman kanunun kabul edilmesi, Medya kanunun kabul edilmesi. Konsey’e 

üyelik tarihinin üzerinden pek uzun bir süre geçmediğini dikkate alan Komite, 

eleştirilmesi gereken çok sayıda konu olduğunu belirterek, bunların ileriki senelere 

taşınmasını üzüntüyle karşıladığını belirtmiştir. 

 

 

2.2.7. Ermenistan’ın Üstlenim ve Yükümlülüklerinin 

Monitoringi (2004) 
 

20 Eylül 2004 tarihli 10286 nolu Belge (Doc.10286) Avrupa Konseyi 

Sosyalist Grubu üyesi Rene Andre (Fransa) ve Avrupa Halkları Partisi Grubu üyesi 

Jerzy Jaskerina (Polonya) tarafından hazırlamıştır. Bu belge,  Asamble tarafından 

kabul edilmiş Ocak ve Nisan tarihli iki kararın yorumlanması ve uygulanmasının 

incelenmesi üzerine hazırlanmış ve değerlendirilmek için Asamble’nin oturumuna 

sunulmuştur. Bu raporun değerlendirilmesinde AGİT PA, İnsan Hakları Örgütü 

(HRW), Sınırsız Raportörler Örgütü, Uluslararası Af Örgütünün hazırlamış olduğu 

raporlardan yararlanılmıştır. Bu bölüm, siyasal çerçeve, anayasada yapılan reformlar, 

demokratik özgürlükler ve sonuç alt başlıklarından oluşmaktadır.  

Genel olarak Asamble ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin karşılıklı işbirliği 

ve güven temelinde devam ettiği, Ermenistan hükümet yetkililerinin üyeliğin zorunlu 

kıldığı reformları ciddi bir şekilde uygulamaya koydukları söylenebilir. Buna rağmen 

halen çok sayıda sorunların yaşandığı gözlemlenmektedir. Özellikle bir önceki 

seçimlerde yaşanmış olan ihlal ve usulsüzlüklerin failleri cezalandırılmamış olarak 

kalmaktadırlar. Bu belgenin hazırlanmasındaki amaç, hem Ermenistan’ın 

yükümlülüklerini icra etme derecelerini incelemek, hem de ceza kanunu 

prosedüründeki değişiklikler, alıkonulma şartlarının değiştirilmesi, medya 
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sektörünün geliştirilmesi, alternatif hizmet kanunu ve Jehovan’s Witnesses 

derneğinin kayıt altına alınması gibi durumların tekrar gözlemlenmesidir.316    

 

 

2.2.7.1. Siyasal Çerçeve 
 

2003 Şubat-Mart aylarında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yerel ve 

uluslararası gözlemciler tarafından yapılan sert eleştiriler sonucu, Anayasa 

Mahkemesi (Nisan 2003 tarihinde seçim sonuçlarını onaylamıştır) seçim sonuçlarına 

güvenirlik kazandırmak için Parlamentoya referandum yapılması için karar kabul 

edilmesi tavsiyesinde bulunmuştur. Buna rağmen, Parlamento bu teklifi reddetmiş, 

muhalefet partileri de Parlamentonun oturumlarını boykot etmişlerdir.317  

Gözlemcilerin hazırlamış oldukları rapora göre: “Her ne kadar 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlanmış sayılsa da, seçim zamanı yaşanmış olan 

ciddi ihlal ve usulsüzlüklerin hiç birisi Anayasa Mahkemesi tarafından araştırılmamış 

ve bu kurum tarafından hiçbir şikayet sonuçlandırılmamıştır.”318 MSK başkanı 

seçimlerin mükemmel bir şekilde organize edilemediğini kabul etse de, seçim 

sonuçlarına ciddi tesir edebilecek düzeyde ihlal ve usulsüzlük yaşandığı yönündeki 

söylentileri onaylamamıştır. MSK’nın tek yaptığı icraat, seçim komisyonları ve daire 

komisyon üyelerine bilgilendirmek amacıyla seçim yönetmeliği broşürleri dağıtmak 

olmuştur. Yapılan yoğun eleştiriler nedeniyle MSK: “yasama sürecini başlatma 

yetkisi bulunmasa da, Parlamentoya seçim kanununda değişiklikler yapılması 

teklifinde bulunmuştur. Parlamento bu değişiklikleri görüşürken AGİT, kendisi ve 

Venice Komisyonu tarafından yapılan tavsiyelerin (Anayasa Mahkemesi ve eski 

seçim kanununu eleştiren) dikkate alınması istemiştir.”319 Bu tavsiyelerin tam olarak 

                                                 
316 “Implementation of Resolutions 1361 (2004) and 1374 (2004) on the Honouring of Obligations and 
Commitments by Armenia”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc04/edoc10286.htm 
317 A.y., 
318 “Armenia: Investigate Abuses in Political Crackdown:Hundreds of Opposition Members Detained; 
Protests Put Down by Police Violence”, (Çevrimiçi) 
http://hrw.org/english/docs/2004/05/04/armeni8525.htm New York, May 4, 2004)Aynı zamanda 
bknz., AİHS Birinci Protokol (Pro 3, Any. 67) 
319 “Joint Opinion on the Draft Amendments to the Electoral Code of Armenia”, (Çevrimiçi) 
http://www.osce.org/documents/odihr/2005/05/14271_en.pdf, 13 October 2004 
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dikkate alınmayacağını öne süren muhalefet temsilcileri oturumlara katılmamışlardır. 

Ağustos 2004 tarihinde hem Venice Komisyonu, hem de AGİT, Ermenistan 

Parlamentosundan kendi uzmanları tarafından yapılan değerlendirmelerin dikkate 

alınmasını istemiştir. Bu teklif kabul edilmiştir.     

İki Parlamento grubundan ve yirmi dört üyeden oluşan Ermenistan muhalefeti 

(Parlamento içi muhalefet), referandum kanunundaki değişiklikleri tartışmaya açan 

teklifin geri çevrilmesinden sonra, tüm Parlamento oturumlarını boykot etmişlerdir. 

Tek istisna Dağlık – Karabağ sorununun görüşülmesi zamanı yaşanmış ve konuya 

ilişkin yüz-yüze görüşmeler yapılmıştır. Bundan başka yabancı ülke temsilcilerinin 

Parlamentoyu ziyaretleri sırasında muhalefet temsilcileri oturumlara katılmışlardır. 

Muhalefetsiz Parlamento yasal değişiklikler ve düzenlemeleri mevcut üyelerle 

sürdürmeye çalışmakta, muhalefet ise seçim ve referanduma ilişkin kanun metinleri 

hazırlayarak Venice Komisyonuna sunmuştur. Asamble’nin ısrarlı tavsiyeleri üzerine 

hem iktidardaki koalisyon partileri, hem de muhalefet partileri geniş çaplı diyalog 

platformu oluşturmaya çalışmışlardır. Buna rağmen diyalogun hangi konu ve soru 

temelinde oluşturulacağı hususu üzerinde uzlaşılmadığı için girişimler başarısız 

kalmıştır.   

Komite üyelerine göre süreç böyle devam edeceği takdirde; “Ermenistan 

toplumunda görülen bu çift kutupluluk çözülecek gibi gözükmemektedir. Bu 

antagonism (kin) her iki tarafı zayıf düşürmekten başka bir şeye yaramamaktadır”.320 

Tüm bu gelişmelere rağmen, hükümet muhalefetle görüşme ve diyalog kapısını açık 

tutmaktadır. Muhalefet iktidarın bu teklifine cevap vermediği gibi, Parlamentoyu 

boykot eylemlerine de son vermemişlerdir. Asamble, iktidarın diyalog teklifindeki 

ısrarını sürdürmesini ve muhalefetinse anlamsız talep ve ısrarlarına son vermesini 

istemiştir.  

 

 

 

 
                                                 
320  “Implementation of Resolutions 1361 (2004) and 1374 (2004) on the Honouring of Obligations 
and Commitments by Armenia”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc04/edoc10286.htm 
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2.2.7.2. Anayasada Yapılan Reformlar 
 

Hükümet yetkililerince verilen bilgilere göre, Anayasadaki değişiklikler 

süreci devam etmektedir. Ağustos 2004’te Anayasada yapılacak değişiklikler paketi 

yayınlanmıştır. Bu değişiklikler paketi 2004 yılı sonuna kadar tamamlanmalı ve 2005 

yılında yapılacak referandumla yürürlüğe girmelidir. Yeni kanunların kabul edilmesi 

son derece önemli olup, buna rağmen kanunların düzgün yorumlanmasından da çok 

şeylerin asılı olduğu belirtilmiştir. Yapılacak dört önemli değişiklik; ombudsman 

kanunu, medya kanunu, yargıçların bağımsızlığı ve başkent Erivan’ın statüsüne 

ilişkindir. Anayasada yapılan değişikliklerin yürürlüğe girebilmesi için referanduma 

sunulmalı ve 2/3 çoğunlukla kabul edilmesi gerekmektedir.321 

Ermenistan kanunlarına göre yargıçlar altmış beş yaşına kadar görevlerinde 

kalabilmekte sadece anayasa ve kanunlara göre azledilebilmekteler. Cumhurbaşkanı 

yargıçların bağımsızlığını garanti etmiştir. İdari alıkonulma (administrative 

detention) konusunu kapsayan İdari Kanun (Adminisrative Code) çalışmaları (kişinin 

dört gece hapse atılmasına olanak tanıyan kanun) STK’lar, AGİT ve AK tarafından 

sık-sık eleştirilmiştir. Bu sorunun giderilmesi için Asamble sürekli Ermenistan 

yetkilileriyle görüşmeler yapmıştır.  Tüm bu gelişmeler sürecin çok zor ilerlediğini 

göstermektedir. İdari kanunun kabul edilmesinde AK uzmanlarının (2004 tarihli) 

tavsiyelerinin dikkate alınması gerekmektedir.322  

Ceza kanununda, yargılanmadan alıkonulma cezasının kaldırılmasını içeren 

değişiklik Haziran 2004 tarihinde kabul edilmiştir. Buna rağmen Asamble, “kanun 

kabul edilirken Avrupa Konseyi uzmanlarının görüşlerinin çoğunun dikkate 

alınmadığını belirtmiştir. Asamble’ye göre, her şeye rağmen, ölüm hükmü giyen 

mahkumların cezalarının kaldırılması ve müebbet hapis cezası ile değiştirilmesi 

olumlu bir gelişmedir ve takdir edilmesi gerekmektedir.”323 

                                                 
321 “Second Interim Opinion On Constitutional Reforms in the Republic of Armenia”, (Çevrimiçi) 
http://www.venice.coe.int/docs/2005/CDL-AD(2005)016-e.pdf 
322 Doc. 10286. 
323 “Implementation of Resolutions 1361 (2004) and 1374 (2004) on the Honouring of Obligations and 
Commitments by Armenia”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc04/edoc10286.htm Aynı 
zamanda Bknz., AİHS Altıncı Protokol (Ölüm cezasının kaldırılmasına ilişkin) 



 175

Yeni Cumhurbaşkanı ve yeni kurulmuş hükümetin en yoğun çaba harcamaları 

gereken kanunların başında yolsuzluklara karşı mücadele programı gelmelidir. Ad 

hoc Komite üyeleri, Ermenistan yetkililerinin konuya göstermiş oldukları ciddi 

yaklaşımı takdir etmiş ve bundan memnuniyet duyduklarını ifade etmişlerdir. 

Yolsuzluklara karşı gösterilen efektif mücadelenin belirtisi olarak Cumhurbaşkanı, 1 

Haziran 2004 tarihli kararname yayınlamış (Yolsuzluklara Karşı Mücadele 

Konseyi’ni yürürlüğe koyan kararname) ve dönemin Başbakanını Konsey’in başkanı 

görevine getirmiştir.324 Konsey mücadele stratejisini belirlerken, hem monitoring 

komitesinin hem de uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan tavsiyeleri dikkate 

almağa özen göstermiştir. STK temsilcilerinin bu kuruma alınması süreci de Komite 

tarafından takdir edilmiştir. Ayrıca Mayıs 2004 tarihinde Başsavcılıkta yolsuzluklarla 

mücadele bölümü kurulmuştur. Yolsuzlukların artık bir “kurum” haline gelmiş 

olduğu Ermenistan gibi ülkelerde etkili mücadele planı oluşturup uygulamaya 

koymak önem arz etmektedir. Buna rağmen Ermenistan, Yolsuzlukların 

Önlenmesine Karşı Ceza Kanunu (Criminal Law Convention on Corruption) ve 

Yolsuzlukların Önlenmesi Üzerine Medeni Kanun (Civil Law Convention on 

Corruption) Sözleşmelerini imzalamamıştır. Bu ise Konsey tarafından sık-sık eleştiri 

konusu yapılmaktadır.325  

Komite üyeleri 1949 Ceneva Sözleşmesi, İşkenceye Karşı Sözleşme, İnsan 

Hakları Evrensel Bildirisi, Sivil ve Siyasal Haklar üzerine Uluslararası Sözleşme 

uyarınca, Ermenistan’ın kendi sınırları içerisinde işkence ve benzeri olaylara son 

vermek zorunda olduğunu bir daha hatırlatmak gereği duymuşlardır.  

Kızıl Haç Örgütü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İşkenceleri Önleme 

Komitesi (CPT ) üyelerinin çeşitli zamanlarda ülkeye yapmış oldukları ziyaretler 

sonucunda durumun hiçte iç açıcı olmadığını gözlemlemişlerdir.   Polis tarafından 

alıkonulan kişiler her an şiddet ve kötü muamele riskiyle yüz-yüze kala 

bilmektedirler. Ceza çekme mıntıkaları ve hapishanelerin çok eski ve tamire muhtaç 

bir durumda olduğu, çoğu temel tıbbi ihtiyacı karşılayamadığı görülmüştür. 

Mahkumların vücutlarındaki izler onların sürekli şiddet altında yaşadığını kanıtlamış 
                                                 
324 “Implementation of Resolutions 1361 (2004) and 1374 (2004) on the Honouring of Obligations and 
Commitments by Armenia”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc04/edoc10286.htm 
325 A.y.,  
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olsa da, hapishane yöneticileri bu faktları (delilleri) inkar etmişlerdir. Kötü 

muamelelerden ölüm olaylarına da rastlanmaktadır ki, bu durum son derece endişe 

vericidir Uluslararası kuruluşların (özellikle AGİT, 2001 yılında hazırlamış olduğu 

raporda bu hususun önemini vurgulamıştır)  endişesini gidermek için 

“Cumhurbaşkanlığı yanında İnsan Hakları Komisyonu oluşturulmuş ve olayları 

yerinde incelemekle görevlendirilmiştir.”326  

 

 

2.2.7.3. Demokratik Özgürlükler 
 

Demokratik özgürlükler denildiğinde, medya ve ifade özgürlüğü, barışçıl 

toplanma özgürlüğü, dernek kurma özgürlüğü, azınlık haklarına saygı gibi hususların 

anlaşılması gerekmektedir. Bu alanlarda göreceli ilerlemeler sağlansa da, bazı 

sorunlar halen ciddiyetini korumaktadır.    

Medyanın içinde bulunduğu durum halen sıkıntılıdır. AGİT’e göre daha önce 

var olan sorunların büyük bir kısmı halen devam etmektedir. Gazeteler yayınladıkları 

makaleler yüzünden hükümet yetkililerinin gösterişiyle mahkemelerde suçlu 

bulunabilinmekte ve para cezalarına çarptırılabilinmektedirler (bu cezalar gazetelerin 

satış gelirlerine el konularak tahsil edilir). Gazetecilere karşı şiddet eylemlerinin 

devam ettiğini üzülerek söylemek gerekmektedir. Fiziki tehdit ve şiddetle birlikte 

elektronik donanımlar da zarar görmektedir. Elektronik medyanın da durumunun 

hiçte iç açıcı olmadığı vurgulanmıştır.327  Raporda ifade edilen bilgilere göre: 

“Ulusal yayın komisyonu halen A1+ ve Noyan Tapan TV kanallarına yayın lisansı 

vermemiş, neden olarak ta bu özel TV kanallarının teknik gereksinimleri yerine 

yetirmediklerini göstermişlerdir. Bu kanalların yayın frekansları ihalelerle başka 

                                                 
326 “Final Report on the Roundtable on Prevention and Prohibition of Torture in Armenia”, 
(Çevrimiçi) http://www.osce.org/documents/oy/2001/07/151_en.pdf 13 July 2001, Aynı zamanda 
bknz., AİHS, “İşkence, İnsnalıkdışı ve Onurkırıcı Davranışta Bulunma ve Cezaverme Yasağı” (Sözş 3 
– Any. 17/3). 
327 “The State of Media Freedom in Armenia”, (Çevrimiçi)  
http://www.osce.org/documents/oy/2007/05/24699_en.pdf, Aynı zamanda bknz, AİHS Sözleşme 
Metni: “Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü” (Söz. 10 – Any. 26) 
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kanallara verilmiştir. Bu tutum ve davranışlar Ermenistan hükümetine olumsuz imaj 

kazandırmaktadır.”328  

Barışçıl toplanma özgürlüğü alanında da sorunların halen devam ettiğini 

söylemek gerekmektedir. Gösterilere müdahile edilirken çok sayıda kişi gözaltına 

alınmıştır. Hükümet yetkilileri, ancak izinsiz gösteriler zamanı bu türden uygulamaya 

gidildiği, izinsiz gösterilerin kamu güvenliği ve yasal süreci ihlal ettiği anlamına 

geldiğini vurgulamışlardır.329 Her iki tarafla görüşen Komite üyeleri, izinsiz 

gösteriler zamanı polisin sert müdahile etmediğini, yasalardan doğan sorumluluğunu 

yerine yetirdiği kanısına varmıştır. Buna rağmen gösterilere neden izin verilmediği, 

gösteriler zamanı tutuklananların neden halen tahliye edilmediği tartışma konusudur 

(2004) ve hükümet yetkilileri ile AGİT arasında bu hususta görüşmeler 

sürdürülmektedir. Toplanma, mitingler, yürüyüş ve gösterileri düzenleyen yeni 

kanun tasarısı Venice Komisyonu tarafından incelenmektedir. Yeni tasarıda 

gösterilere getirilen yasaklar, bunların nedenlerinin azaltılması ve gösterilere sürekli 

izin verilmesi üzerinde durulmaya çalışılmıştır.330 Yeni kanun Mayıs 2004 tarihinde 

yürürlüğe girmiş, ilk miting 16 Haziran 2004 tarihinde yapılmıştır.     

Ad hoc Komite üyeleri Yezidi ve Kürt azınlıkların temsilcileri ile de görüşme 

fırsatı bulmuşlardır. Yezidi azınlığı Ermeni milli kimliğine daha iyi adapte ve entegre 

olmuş gibi gözükmektedir. Bununla birlikte bu azınlığın üyeleri değişik dilde 

konuşmakta ve ayrı dini bağlara sahip olduklarını vurgulamaktadırlar. Kürt azınlıkla 

ilgili benzer durum söylenememektedir. Her iki toplum üyeleri de sorunlarına 

yetkililer tarafından daha az dikkat yetirilmesinden şikayetçilerdir. Azınlıkların kendi 

dillerinde televizyon ve radyo programları, dergi ve gazete gibi edebiyatlar sadece 

Ermenistan’da değil, diğer Güney Kafkasya ülkelerinde de ender rastlanan bir 

durumdur. Ülkenin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşullar nedeniyle, bu toplum 

üyelerinin iş bulmaları da zorlaşmıştır. Ermenistan’ın ilgili toplumun insan gücünden 

yararlanarak, ülkenin politik, sosyal ve kültürel gelişmesine katkı yapmalarına fırsat 

                                                 
328 “Honouring of Obligations and Commitments by Armenia” (Çevrimiçi), 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc02/edoc9542.htm 
329 A.y., 
330 “OSCE/ODIHR Opinion on the Revised Draft Law of the Republic of of Armenia on the 
Procedure of Conducting Gatherings, Meetings, Rallies and Demonstrations”, (Çevrimiçi) 
http://www.osce.org/documents/odihr/2004/04/2762_en.pdf, 18 April 2004 Aynı zamanda Bknz., 
AİHS Sözleşme Metni: “Toplantı ve Örgütlenme Özgürlüğü” (Söz. 11 – Any. 33, 34, 51). 
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sağlayacak ortam yaratmak zorundadır. Böylece, Ermenistan hükümeti bu 

toplumların sorunlarını da bir anlamda çözmüş olacaktır.331  

Görüldüğü gibi, temel demokratik özgürlükler deye tanımlanan alanlarda 

önemli gelişmeler sağlanmıştır. Buna rağmen, bazı sorunların ciddiyetini koruyarak 

devam ettiği söylenebilir. Bu durum da çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından 

sürekli eleştiri konusu olmuştur. Ermenistan tarafının bu hususta biran önce kesin 

çözümler üretmeye başlaması gerekmektedir. 

 

 

2.2.7.4. Sonuç 
 

Ermenistan şu an itibariyle Avrupa ailesi içerisinde demokratik gelenekle 

BDT ve Rusya’nın etkisi altında geçmişi arama çizgisinin kesişme noktasındadır. 

Ermenistan’ın dünyaya ve demokratik Avrupa’ya açılmakta daha istekli olduğu, 

buna karşın Dağlık Karabağ sorununun Ermenistan’ın önünü kestiği bilinmektedir. 

Hızı ve zemini çok yavaş hazırlansa da, Ermenistan kendisinden beklenen reformlara 

start vermiştir. Bu yolda ilerlemek ve başarılı olabilmek için Ermenistan hükümetine 

büyük sorumluluk düşmektedir. Özellikle muhalefete kendi siyasi düşüncelerini 

açıklamak için olanak sağlanmalı, muhalefetin de görüşlerini ifade etmek için gerekli 

olan yerin Parlamento olduğunu, sokak gösterileri ile bir sonuca varılamayacağını 

anlaması gerekmektedir.  

Asamble’nin Ocak ve Nisan 2004 tarihli kararlarında bahsedilen hususların 

Ermenistan hükümetince eksikiz yerine yetirilmesi gerekmektedir. Çünkü halen 

ülkede insan hakları ihlalleri yaşanmaktadır (özellikle ifade özgürlüğü ve ayrımcılık 

giderek artmaktadır). Bu durum da AK ve muhalefet partileri tarafından sürekli 

eleştirilmektedir. Bu nedenle Asamble, tarafları karşılıklı uzlaşma ve işbirliğine 

davet etmektedir. 

 

 

 
                                                 
331 “The Ethnic Minorities of Armenia”, (Çevrimiçi) 
http://www.osce.org/documents/oy/2002/01/148_en.pdf, 1 January 2002, 
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2.2.8. Ermenistan’da Anayasa Reformu Süreci 
 

21 Haziran 2005 tarihli 10601 nolu Belge (Doc. 10601) Avrupa Konseyi 

Parlamenter Asamblesi, Avrupalı Halklar Partisi Grubu üyesi Georges Colombier 

(Fransa) ve Sosyalist Grubu üyesi Jerzy Jaskierniç (Polonya) tarafından 

hazırlanmıştır. Bu belge, Konsey’e yeni üye devlet olması gereği, Ermenistan’da 

yapılan anayasa reformlarını incelemek ve bu incelemelerin yer aldığı bir rapor 

hazırlayarak, Asamble’nin oturumuna sunulmak için hazırlanmıştır.  

Anayasada yapılan reform ve değişiklikler, Ermenistan’ın Konsey’e üye 

olduktan sonra üstlenmiş olduğu taahhütlerin çok önemli kısmının yerine getirilmesi 

için ön hazırlık olarak değerlendirilebilir. Belirtmek gerekir ki, Anayasa reformları 

Ermenistan’ın Avrupa Konseyi’ne üye olurken üstlenmiş olduğu belirgin (specific) 

bir taahhüt değildir. Buna rağmen, çok sayıda önemli üstlenim ve yükümlülüklerin 

yerine yetirilmesi için, anayasada doğru yorumlanabilecek değişikliklerin 

(reformların) yapılması bir zorunluluk olmuştur. Bu reformlar; “yargı sistemindeki 

reformları, ölüm cezasının kaldırılması, yerel yönetimlerdeki reformları, bağımsız 

ombudsmanın tanımlanmasını, TV ve radyo yayım yönetiminin bağımsız yapıya 

kavuşturulması, güçler ayırımının sağlanması ve Anayasa Mahkemesine başvuru 

şartlarının düzenlenmesini içermektedir.”332 Anayasadaki değişikliklerin kabul 

edilmesinde yaşanabilecek herhangi bir gecikme, Ermenistan’ın siyasal hayatında 

Avrupa demokratik norm ve standartlarına doğru yol almış olan gelişmeleri geri 

çevirebilir.   

Mayıs 2003 tarihinde anayasada yapılan değişikliklerin referandum yoluyla 

onaylanması girişimi olumsuz sonuçlanmıştır. Raporda: “Ermenistan bu başarısızlığı 

bir daha yaşamamalıdır. Venice Komisyonun tavsiyeleri bu hususta özenle dikkate 

alınmalıdır. Bu zaman reform süreci başarıyla tamamlanmış olur”333 ifadesi yer 

almaktadır.   

 

 

                                                 
332 “Constitutional Reform Process in Armenia”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10601.htm 
333 A.y., 
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2.2.8.1. Genel Çerçeve 
 

Mevcut Ermenistan Anayasası 5 Temmuz 1995 yılında yapılmış olan 

referandumla kabul edilmiştir. Kanun hazırlanırken Fransız Anayasasından 

esinlenilmiştir. Buna rağmen, güçler ayırımında Cumhurbaşkanına daha geniş 

yetkiler tanınmıştır. Anayasa; özgürlük, demokratik devlet, sosyal adalet ve yasaların 

üstünlüğü ilkesi üzerinde temellendirilmiştir. Anayasada yer alan kanun maddeleri 

aynı zamanda yasama, yürütme ve yargı arasında güçler ayırımını, yasaların 

üstünlüğünü ve çok partili sistem prensiplerini de içermektedir. İlk Anayasa 

referanduma sunulurken, Ermenistan aynı tarihte ilk genel seçimlerini yapmıştır.   

Bununla birlikte Anayasa, resmi devlet daireleri ve kurumları arasında uygun 

denge ve denetim sistemini gözlemlemediği için yoğun eleştirilere tabi tutulmuştur. 

Avrupa Konseyi’ne üyelik başvurusu yaparken, üyelik öncesi Ermenistan’a ziyarette 

bulunmuş Konsey uzmanları iki husus üzerinde durmuşlardır: “güçler ayırımı ve 

yasama/yargı sisteminin tam bağımsızlığı.”334 Aynı zamanda siyasal hayat içerisinde 

Cumhurbaşkanlığı kurumunun tartışılmaz gücüne atıf yapılmakta, bu kurumun çeşitli 

kurum ve yetkili organlar arasında denge mekanizmasını göstermesi gerektiğini 

vurgulamışlardır. Buna rağmen, içinde yaşanılan süreç ve gelişmelerle devlet 

kurumlarının bağımsız olduklarını ve devletin kanunlara saygı prensibiyle 

yönetildiğini söylemek zor gözükmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra (Kocharyan’ın seçimleri kazandığı 

tarih), Anayasa Değişiklikleri Çalışma Grubu yaratıldı. Ermenistan hükümeti ile 

Venice Komisyonu arasında Şubat 2000 ve Temmuz 2001 tarihleri arasında çok 

sayıda görüşmeler yapılmış ve bu görüşmeler doğrultusunda Venice Komisyonu, 

“Ermenistan Cumhuriyeti Anayasasına Değişiklikler” adlı belge hazırlamıştır.335 

Önemli eksikliklerin bulunmasına rağmen, bu belge karşılıklı görüşmeler ve 

uzlaşmalar sonucu ortaya çıkmış bir metindi. Bu tasarının hazırlanmasında AGİT 

Erivan ofisinin de önemli katkıları olmuş, AGİT temsilcileri çok sayıda öneri ve 

tavsiyede bulunmuşlardır. Cumhurbaşkanlığı bu belgeyi Parlamentonun 

                                                 
334 “Constitutional Reform Process in Armenia”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10601.htm 
335 A.y., 
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incelenmesine sunmuştur. Parlamentonun bu değişiklikleri 2002 yaz oturumuna 

kadar kabul etmesi gerekmiştir. Parlamento eşzamanlı olarak muhalefet tarafından 

sunulan alternatif değişimler paketini de incelemiştir. Bu öneri, Parlamentodaki tüm 

siyasal grupların ve bağımsız üyelerin uzlaşmaları sonucu oluşsa da, bu paket 3 

Nisan 2002 tarihinde hazırlayıcıları tarafından geri çekilmiştir.  

Muhalefetin bir kanadı (Ermenistan Ulusal Demokrasi Birliği ve Birleşik İşçi 

Partisi) ve hükümet kanadı arasında karşılıklı görüşmeler sonucu yeni bir Anayasa 

Metni oluşturulmuş, Parlamento ve Referanduma sunulmazdan önce Venice 

Komisyonu uzmanlarının incelemesine gönderilmiştir. Konsey’le yürütülen işbirliği 

seviyesinin giderek azalmasından ve yapılan tavsiyelerin büyük çoğunluğunun 

dikkate alınmamasından derin üzüntü duyduklarını ifade eden AGİT üyeleri, şu 

eleştirileri yöneltmişlerdir; “devlet kurumları ve organları arasında güç dengesinin 

sağlanması, yargı sisteminin bağımsızlığı ve başkent Erivan valisinin atanması 

koşullarının belirlenmesi.”336 Venice Komisyonu, Ermenistan hükümetini bu 

tavsiyeleri dikkate almağa çağırmış, aksi takdirde ilgili Anayasa reformları 

Ermenistan’ın Avrupalı değerlere gerçek entegrasyonuna olan yaklaşım ve çabalarını 

başarısızlıkla sonuçlandırabilecektir. Bu tavsiyeleri dikkate alan Ermenistan tarafı 

Venice Komisyonu ile ortak çalışma başlatan Parlamento İşçi Grubu yaratmış, 

yapılan görüşmeler sonucu bahsedilen üç hususta da yapılan tavsiyelerin hepsi kabul 

edilmiştir. Tasarının Ağustos 2005’te Parlamentoya getirilmesi, Kasım 2005’de 

Referanduma sunulması planlaştırılmıştır.337  

Buna rağmen anayasa referandumunda bazı sorunlar yaşanmıştır. Anayasada 

reformlar yapmak için ortak çalışma grubu çalışmalarını başlattığında, Venice 

Komisyonu önemli değişikliklere ihtiyaç duyulanları şöyle sırlamıştır; “insan hakları 

(mevcut Anayasada (2005) insan haklarına gereken önem ve değer verilmemiştir), 

güçler ayırımı, yargı bağımsızlığı ve yerel yönetimler.”338 İnsani değerler Anayasal 

kanunların değil, ceza ve medeni kanunların konusu gibi tanımlanmış ve 

gösterilmiştir. Bu yaklaşım eski Sovyet yasama sisteminin karakteristik bir 

                                                 
336 “Second Interim Opinion On Constitutional Reforms in the Republic of Armenia”, (Çevrimiçi) 
http://www.venice.coe.int/docs/2005/CDL-AD(2005)016-e.pdf 
337 A.y., 
338 “Constitutional Reform Process in Armenia”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10601.htm 
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özelliğidir. Aynı zamanda Anayasada hak (right) ve yasa (law) arasında kesin bir 

ayırım yapılmamıştır.”339 Hakların yasayla kıyaslamada ikinci dereceye indirilmesi 

çok tehlikeli bir durum olarak kabul edilmelidir. Ayrıca kesin olarak belirtilmesi 

gereken şu ki, temel insan hak ve özgürlüklerinin yorumlanması anayasadaki açık 

ifadesinden ziyade devletin ve onun kurumlarının gücüne bağlıdır. 10 Mayıs 2005 

tarihinde kabul edilen düzelişlerle bu eksikliklerin çoğu giderilmiştir. İnsan hakları, 

Ermenistan yasama düzenindeki normlar hiyerarşisinin zirvesine yerleştirilmiş ve 

doğrudan uygulanabilir duruma getirilmiştir. Ölüm hükmü kaldırılmıştır. Yeni kanun 

metni, bireyin özgürlüklerinden mahrum bırakılabileceği durumların geniş ve 

ayrıntılı listesini hazırlamıştır (AİHS’nin 5. maddesine uygun olarak). Temel hak ve 

özgürlüklerin garanti edilmesini ihlal edebilecek tüm mazeretlere etkili çözüm 

getirilmiştir. Barışçıl toplanma hakkı tüm her kese ait edilmiş ve çeşitli toplanma 

kategorileri arasındaki ayırıma da (miting, yürüyüş, gösteri, piket) son verilmiştir.340 

Düzenleyici kurumların bağımsızlığını ve şeffaflığını ve ayrıca medyanın 

çoğulculuğunu garanti altına alan koşullar da ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.341  

Venice Komisyonuna göre, mevcut anayasada güçler ayırımı prensibinin 

tamamlanması yetersizdir. Burada, yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayırımında 

karşılıklı ortak denetiminde, bir bilerini dengelemelerinde eksiklik gözükmektedir. 

Özellikle Cumhurbaşkanının devlet yönetimindeki konumu tam olarak belli değildir. 

Buna rağmen, yönetim sisteminde Başbakanlık kurumunun yerinin ve rolünün 

belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Her ne kadar anayasanın beşinci maddesi, üç 

gücün varlığından bahsediyorsa da (yasama, yürütme, yargı), Cumhurbaşkanının 

bunlardan birisi olduğu açık aydın belirtilmemiştir. Bu madde, Cumhurbaşkanına 

diğerlerinden ayrı ve onlardan daha öncelikli güç statüsü sağlamaktadır. Dolayısıyla, 

dördüncü ve diğerlerinden daha üstün bir gücün varlığı söz konusudur. Anayasanın 

                                                 
339 “Constitutional Reform Process in Armenia”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10601.htm 
340 Bknz., “OSCE/ODIHR Opinion on the Revised Draft Law of the Republic of of Armenia on the 
Procedure of Conducting Gatherings, Meetings, Rallies and Demonstrations”, (Çevrimiçi) 
http://www.osce.org/documents/odihr/2004/04/2762_en.pdf, 18 April 2004.  
341 Bknz., “Protocol of the Workshop on Freedom of Information”, (Çevrimiçi) 
http://www.osce.org/documents/oy/2002/01/149_en.pdf, 24 January 2002, “Armenia - Annual Report 
2003”, (Çevrimiçi) http://www.rsf.org/article.php3?id_article=6496, “Armenia - 2004 Annual 
Report”, (Çevrimiçi) http://www.rsf.org/article.php3?id_article=10548 
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elli altıncı maddesi Cumhurbaşkanına emir ve kararnameler yayınlamak hakkı 

tanımış ve yeni normlar oluşturmakla yetkilendirmiştir. Bu uygulama kanunların 

üstünlüğü prensibiyle bağdaşmamaktadır. Bu türden uygulamaların sadece 

kanunlarla uyuşumu yeterli olmamakta, oluşturulduğu zaman kaynağını da yasalara 

dayandırması gerekmektedir. Bu husus, yeni kabul edilen anayasada ciddi problem 

olarak kalmaktadır. Venice Komisyonu kendisinin ikinci görüş bildiriminde yeni 

anayasa tasarısının Ulusal Asamble ve hükümetin Cumhurbaşkanlığı önünde 

bağımsızlığını garanti altına almadığını belirtmiştir. Anayasanın kesin hükümleri 

halen Avrupa standartlarıyla çelişmektedir. Genel olarak, kanun metni anayasal 

organlar arasında dengeyi sağlayan mekanizmayı garanti altına almamıştır.342  

Mevcut anayasa yargı gücünün bağımsızlığını gerektiği ölçüde garanti altına 

alamamıştır. Bundan başka yargı konularını kapsayan mevcut anayasanın 94, 95, 101 

ve 103-cü maddelerinde de uyuşmazlıklar vardır.343 94-cü maddede, Cumhurbaşkanı 

yargı kurumlarının bağımsızlığının garantörü gibi gösterilmiştir. Cumhurbaşkanı, on 

dört üyeden oluşan Yargı Konseyinde de yüksek mevkie sahiptir. On dört üye; iki 

bilim adamı, dokuz yargıç ve üç savcıdan oluşmaktadır. 95-ci madde uyarınca 

Yargıçlar Konseyi, (Başsavcının tavsiyesini de alarak) yıllık yargıç listesi 

düzenleyerek Cumhurbaşkanının onayına sunarlar (Adalet Bakanlığının da 

tavsiyesini alarak). En önemli değişim Yargıçlar Konseyinin değişimine ilişkindir. 

On dört üyeden dokuzu, Ermenistan Cumhuriyeti Genel Yargıçlar Asamblesi 

tarafından seçilirler ve geriye kalan dört üyeden ikisi (yargıç olmayanlar) Ulusal 

Parlamento tarafından atanır. Konsey üyelerinin görev süresi Cumhurbaşkanı 

tarafından uzatılamaz, buna karşın Konseyin yargıçları görevden alabilme yetkisi 

vardır. Buna rağmen, Cumhurbaşkanı halen Başsavcıyı ve yardımcılarını 

atayabilmekte ve görevden alabilmektedir. Aynı zamanda, Yargıçlar Konseyi 

başkanı ve mahkeme başkanları da Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Bu ise 

halen savcıların yöneticilerden bağımsız olmadığını, bu hususta sorunların devam 

ettiğini göstermektedir.344 

                                                 
342 “Constitutional Reform Process in Armenia”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10601.htm 
343 Ermenistan Anayasası ilgili kanun maddeleri 
344 “Amendments to the Law on the Status of Judges (September 2001)”, (Çevrimiçi) 
http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=112&lid=3415&less=false 
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Mevcut anayasaya göre, yerel yönetimler mıntıkalarda (districts) gerçekleşir. 

Bölgeleri, devlet tarafından atanan valiler idare etmesine karşın, mıntıkaları üç yıllık 

periyotlarla seçilen yerel yöneticiler idare etmektedir. İhtiyarlar Konseyi (Council of 

Elders); beş-on beş üyeden oluşmakta ve Mıntıka Yöneticisi; Şehir Meri (a City 

Mayor) veya Köy Meri (Village Mayor). Seçilmiş olmasına rağmen, yöneticiler 

(Bölge Valisinin tavsiyesi doğrultusunda) hükümet tarafından görevinden 

uzaklaştırılabilmektedir. Raporda yer alan bilgilere göre: “Venice Komisyonunun 

görüşü, bu türden uygulamanın demokrasinin “özüne aykırı” yönündedir. Komisyon 

Mayıs 2005 tarihli ilk incelemesinde bu uygulamanın ancak “mahkeme kararıyla” 

yapılabileceği yönünde görüş bildirmiştir. Komisyon, daha sonra bu hükmün ancak 

Anayasa Mahkemesi kararıyla uygulanabileceği yönünde ısrarlı tavrını 

sürdürmüştür.”345 Anayasanın en son versiyonuna göre, yerel yönetimler çeşitli 

toplum kesimleri aracılığıyla uygulanır. Yerel yönetimlerin kurumları: İhtiyarlar 

Konseyi ve Toplum Başkanı (Head of Community) dört yıllık süreyle seçilirler. 

Başkent Erivan, çeşitli toplum kesimlerinin birleştiği bir yapıdır ve onun Meri aynı 

zamanda toplum başkanı görevini de icra etmektedir. Mıntıka toplum başkanlarının 

seçilmiş olması, onları yöneten kişinin (başkent Etrivan kastedilmektedir) devlet 

tarafından atanması halen eleştiri konusudur.346 

 

 

2.2.8.2. Siyasal Geçmiş (Background) 
 

Anayasa referandumunda iki temel konunun düzenlenmesi gerekir: geniş 

uzlaşım (broad consensus) ve siyasi istek (political will). Anayasada değişiklikler 

yapılsa da, çeşitli siyasal görüşlerin uzlaşımının sağlanması gereksinimi 

giderilmemiştir. İktidarda olan koalisyon hükümeti tümüyle farklı ideolojilere ve 

siyasal düşüncelere sahip siyasal partilerden meydana gelmiştir. Aynı zamanda da, 

Cumhurbaşkanına çoğu kez koalisyonun dördüncü ortağı olarak hitap edilmiştir. 

Hükümet ve Parlamento içerisindeki manzara da çok çeşitlilik arz etmektedir. Eski 

                                                 
345 “Constitutional Reform Process in Armenia”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10601.htm 
346 A.y. 
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Sovyet tarzı bürokratlardan tutmuş genç ve dinamik reformistlere kadar 

uzanabilmektedir. Dolayısıyla, temel tartışmalı konularda da bu kesimlerin görüşleri, 

statükonun korunmasıyla Venice Komisyonunun tavsiyelerinin tam desteklenmesi 

olarak kutuplaşabilmektedir. Gözlemcilerin not ettikleri bilgilere göre: “Yirmi dört 

milletvekilinden oluşan Parlamento içi muhalefet iki gruba ayrılmaktadır: Adalet ve 

Ulusal Birlik Grubu. Muhalefet üyeleri Parlamento oturumlarını boykot etseler de, 

kendi görüşlerini ve pozisyonlarını ilgilendiren toplantılara katılmaktadırlar. 

Özellikle basın konferansları, Parlamentodan TV programları hazırlanırken ve 

yabancı delegasyonlarla görüşmeler zamanı.”347  

Muhalefetin diyalog için ileri sürdüğü şartlar anayasal reformun anahtar 

konusu haline gelmiştir: güçler dengesi ve güçler ayırımı, bağımsız yargı ve gerçek 

yerel yönetim. 31 Mayıs 2005 tarihinde bu iki ana muhalefet grubu kendi aralarında 

uzlaşmaya giderek anlaşma imzalamışlardır: ancak yukarıda bahsedilen şartlar tam 

olarak yerine yetirilirse, anayasal reform sürecinin tüm aşamalarında iktidarla 

işbirliği yapmanın söz konusu olabileceğini beyan etmişlerdir. Şu an itibariyle 

muhalefet partileri kendi destekçilerine referandumda (anayasal reformlar) olumsuz 

oy kullanmaya davet etmektedirler (2005).  

Hükümet, yeni anayasa taslağını oluştururken STK’larla görüşüldüğünü ve 

onlardan tavsiye ve yardım aldıklarını belirtmiştir. Buna rağmen STK temsilcileri 

hükümetin bu söylediklerini kabul etmediklerini ve eyer görüşmelere katılmış olsalar 

dahi, onların görüşlerinin dikkate alınmayacağını söylemişlerdir.348 

Görüldüğü gibi, yapılan değişikliklerin son hali üzerinde hükümetle 

muhalefet/STK’lar arasında uzlaşma sağlanamamıştır. Hükümet Venice 

Komisyonunun tavsiyesini dikkate almamış, bu da muhalefetin haklı eleştirilerine 

neden olmuştur.349  

Cevabını arayan ikinci önemli konu da “siyasal istek”tir. Mevcut anayasa 

Cumhurbaşkanına iki kez üst üste seçilmek hakkı tanımaktadır. Şu an (2005) ikinci 

                                                 
347 “Constitutional Reform Process in Armenia”, (Çevrimiçi) 
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348 “NGO Regulation in Armenia”, (Çevrimiçi) 
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Metni: “Toplantı ve Örgütlenme Özgürlüğü” (Söz. 11 – Any. 33, 34, 51). 
349 “Constitutional Reform Process in Armenia”, (Çevrimiçi) 
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dönem Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Kocharyan, üçüncü kez seçilebilmek için 

anayasada deşiklikler yapacağı söylentilerini yalanlamış, diğer iktidar ortağı 

koalisyon partileri de bu haberlerin asılsız olduğunu söylemişlerdir. Kendisi ile 

yapılan görüşmelerde Kocharyan, Başkanlık rejiminin ülke içi en iyi yönetim biçimi 

olduğunu sık-sık vurgulamıştır. Şuan itibariyle Ermenistan’da yürürlülükte olan bu 

yönetim biçimi tüm kurumlarıyla oturmuş ve çalışır durumdadır.  

Hükümet temsilcileri ile yapılan görüşmelerde Venice Komisyonu ile 

sürdürülen işbirliğinden duyulan derin memnuniyet ifade edilmiştir. Komisyonun 

yapmış olduğu tavsiyelerin %90-na yakın bir bölümünün yerine yetirildiği 

görülmüştür. Geriye üç önemli konu kalmıştır ki, bunlar da ülkenin demokratik 

hayatında önemli rol oynayan konulardır: güçler dengesi ve güçler ayırımı, yargı 

bağımsızlığı, ülke nüfusunun 1/3-nü oluşturan bölgelerde yöneticilerin seçimle 

işbaşına gelmesi. Komite üyeleri, “Ermenistan yönetimini yapılan tavsiyeler 

hususunda keyfiyetten ziyade kemiyete önem verdiğini, her yıl yenilenen tavsiyeler 

paketinde yer alan yukarıdaki üç konunun atlatıldığını gözlemlediklerini ve 

Ermenistan tarafına bu kandırmacılık oyununa son vermeleri gerektiğini 

söylemişlerdir.”350 Ermenistan hükümetinin bahsettiğinin aksine, tavsiyelerde 

karmaşık hiçbir husus bulunmadığı, Venice Komisyonunun taleplerinin gayet açık ve 

anlaşılır bir şekilde ifade edildiğinin altı çizilmiştir.       

 

 

2.2.8.3. Sonuç 
 

Avrupa Konseyi ilk önce şu hususu belirtmek istemektedir; her yönetimin 

anayasal sistemi (Başkanlık, Yarıbaşkanlık veya Parlamenter) her bir ülke halkının 

özgür bir şekilde vereceği karara bağlıdır. Konsey’in bu tercihe müdahale etmek 

hakkı ve niyeti yoktur. Konsey üyesi her bir ülke demokratik prensipler 

doğrultusunda bu sistemlerin her hangi birisiyle yönetilmektedirler. 

Ermenistan’da şu anda başkanlık sistemi güçlü bir şekilde uygulanmaktadır. 

Fakat burada Avrupa standartlarına uydurulması gereken çok sayıda eksikler 
                                                 
350 “Constitutional Reform Process in Armenia”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10601.htm 
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bulunmaktadır. Bu bağlamda yapılacak anayasa reformları önem arz etmektedir. 

Buna rağmen bu reform çalışmaları çok yavaş ilerlemektedir (özellikle yasal ve 

siyasal süreçte). Sürecin tamamlanmaması, ülkenin diğer Avrupalı kurumlarıyla 

entegrasyonunu da engellemektedir. 2003 yılında yapılan referandumdaki 

başarısızlığın yaşanmaması için, Venice Komisyonunun tavsiyeleri dikkate alınması, 

sürece tüm toplum kesimleri dahil edilmesi gerekmektedir.                 

 

 

2.2.9. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuruları 
 

Parlamenter Asamblesi’nin Ocak 2000 tarihli 221 nolu olumlu görüşünden 

sonra, Ermenistan’dan bireysel başvuruların başladığını ve bunun artan hızla devam 

ettiğini söyleyebiliriz. İlk üç sene çok düşük düzeyde kalan başvurular (2000 yılı 

dört, 2001 yılı yedi, 2002 yılı yirmi bir) birden bire hızla artmağa başlamıştır. Takip 

edilen yıllarda sırasıyla 2003; seksen dokuz, 2004 yılı; yüz yirmi iki, 2005 yılı; üç 

yüz kırk başvuru yapılmıştır. Burada en önemli etken uluslararası bir mahkemeye 

başvurma kültürünün toplumda yerleşmesi ve Mahkemenin adaletli kararlar 

çıkaracağına duyulan güvenin oluşması ve güçlenmesiyle bağlantılıdır. 

Unutulmaması gereken şu ki, yetmiş yıl tek partili ve uluslararası gelişmelere kapalı 

bir toplumda yaşayan Güney Kafkasya ülkelerinde mahkemenin adil olmayan bir 

karar çıkarabileceğine ilişkin düşünce hiçbir zaman var olmamıştır. Dolayısıyla, 

hakların uluslararası mahkemede aranması gibi bir arayış içinde olmağa ihtiyaç 

kalmamıştır. Ayrıca zaten rejimin doğası gereği çeşitli mahkeme türleri de var 

olmamıştır (Anayasa Mahkemesi veya Temyiz Mahkemesi gibi). Yerleşik olmayan 

kültürden başka, bir de toplumun konuyla ilgili bilinçlendirilmemesinin de başvuru 

sayısının düşük olmasında katkısı bulunmaktadır. Ayrıca, Mahkemenin başvuruları 

çok geç karara bağlanmasının da bir etken olduğu düşünülebilir.  

Ermenistan’dan yapılan şikayetlerin içerisinde en fazla payı siyasi mahkumlar 

ve haksız kararlarla hüküm edilen kişiler tarafından yapılan başvurular 

paylaşmaktadır. Ad hoc Gözlemci Komitesinin her yıl hazırlamış olduğu raporlarla 

karşılaştırma yapıldığında, siyasi mahkumlar konusunun sürekli gündemde kaldığı ve 
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çözümünü beklediği sorunların başında geldiği görülmektedir. Başvurular içerisinde 

geri kalan payı, ifade özgürlüğü, cinsi ayrımcılık, azınlıklar, haksız muamele, dinsel 

ve mezhepsel ayrımcılık konulu şikayetler oluşturmaktadır.  

Tablo-1’e dikkat yetirildiğinde, Ocak 2000 ve Nisan 2007 tarihleri arasında 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Ermenistan’la ilgili toplam on üç karar aldığı 

veya sonuçlandırdığı görülmektedir. Mahkemenin almış olduğu bu on üç karardan 

üçü yetersiz bulunarak başvuru listesinden silinmiştir (başvuru koşullarına tam 

uyulmadığı veya eksik delil nedeniyle). Üç başvuruya ilişkin olumsuz karar alınmış, 

dolayısıyla başvuruda bulunan kişilerin şikayetleri temin edilmemiştir. Alınan 

kararlar içerisinde yedisi kısmen kabul edilme yönünde olmuştur. Mahkeme almış 

olduğu bu kararlarda Ermenistan hükümetini kısmen suçlu bularak tazminat ödemeye 

(mahkeme masrafları dahil) mahkum etmiştir.    

Görüldüğü gibi, AİHM Konsey’e yeni üye devletlerden gelen başvuruları 

değerlendirmeğe almış, onların bazılarını artık karara bağlamaya başlamıştır. 

Mahkemenin vermiş olduğu kararlardan yedisi (2007 Nisan tarihine kadar) şikayette 

bulunan kişinin haklı olduğu yönünde olup, hükümetin mahkum edilmesini 

içermektedir. Mahkeme, kendisine başvuruda bulunan kişilerin (haksız muameleye 

uğramış) mağduriyetini gideren kararları sıklaştırmasıyla, kendisini daha cazip hale 

getirecek, demokratik Ermenistan toplumunda Mahkemeye olan ilgiyi de giderek 

yoğunlaştıracaktır.   
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3. ÜYE DEVLETLERİN KONSEYLE İLİŞKİLERİNİN  

          KARŞILAŞTIRILMASI  

   (AZERBAYCAN – ERMENİSTAN) 
 

Bu bölümde, bir önceki ana bölümde sunulan raporlara da atıf yapılarak, 

Azerbaycan ve Ermenistan’ın Konsey’le olan ilişkilerindeki gelişmeler (olumlu veya 

olumsuz) kıyaslanacaktır. Bir önceki bölümde her ülke ayrı ayrılıkta ele alınmış ve 

üyelikten sonra bu ülkelerdeki demokrasi çabaları ve özverileri gözlemci raporları 

ışığında ele alınmıştır. Bu bölümdeyse spesifik olarak temel hak ve özgürlükler 

karşılaştırma konusudur.  

 

 

3.1. Azerbaycan’ın Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi  
 

Bir önceki bölümde Azerbaycan’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento 

seçimleri aynı zamanda Parlamenter Asamblesi Ad hoc Komitesi tarafından yıllık 

düzeyde yapılan gözlemci raporlarına (monitoring reports) yer verilmiş, bu 

raporlarda yer alan bilgilerle Azerbaycan’daki gelişmeler göz önüne serilmeğe 

çalışılmıştır. Genel olarak hiçbir yorumlamağa gidilmemiş, sadece gözlemci 

gruplarının incelemelerine yer verilmiştir. Bu bölümde gözlemci raporlarını referans 

alarak özellikle insan hakları alanında yaşanan gelişmeler değerlendirilecek ve diğer 

ülkelerle (Ermenistan’la) kıyaslama yapılacaktır.  

 

 

3.1.1. İnsan Hakları (İfade Özgürlüğü, Din ve Vicdan 

Özgürlüğü/Azınlık Hakları, Siyasi Mahkumlar) 
 

Değerlendirme süresi olarak baz alınan 1995-2005 yılları arasındaki dönem 

itibariyle bakıldığında bahsi geçen konularda (temel insan hakları) önemli gelişmeler 

kaydedildiği görülmüştür. İfade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, serbest 

toplanma özgürlüğü, aynı zamanda siyasi mahkumlar ve siyasal katılma gibi 



 190

konularda ilerlemeler sağlansa da, bu alanlarda sıkıntıların devam ettiği uluslararası 

gözlemciler (AGİT, AK PA, HRW, UAÖ, SRÖ ve diğerleri) tarafından sık-sık 

belirtilmiştir. Hem seçimleri gözlemleme raporlarında, hem de yıllık monitoring 

raporlarında bu hususlar ayrıntılarıyla gösterilmeğe çalışılmış, yapılan eleştiriler yer-

yer Azerbaycan yetkililerinin tepkisiyle karşılaşmıştır. Azerbaycan hükümet 

yetkilileri tepkilerini esaslandırırken, gözlemcilerin aşırı taraf gözettiklerini, 

Azerbaycan’ın yetmiş yıllık totaliter geçmişini dikkate almadıklarını, komşusundaki 

devletle savaş halinde bulunduğunu ve topraklarının yüzde yirmisinin işgal altında 

olup bir milyona yakın göçmenin sorunlarıyla uğraştığını hesaba katmadıklarını ileri 

sürmüşlerdir.351 Bazen de, gözlemcilerle görüşen STK ve siyasal parti temsilcilerinin 

kendilerine objektif bilgiler sunmadıklarını ve çoğu alanda sağlanan ilerlemeleri 

görmezlikten geldiklerini esas göstermişlerdir. Tabi burada Parlamenter 

Asamblesi’nin de kendisine göre ileri sürdüğü ve delillerle esaslandırdığı hususlar 

bulunmaktadır. Konsey’in esas amacı Azerbaycan’da sözün gerçek manasında 

demokratik değerlerin var olması ve bireylerin bu haklardan yaralanabilmesi 

olmuştur.  

İfade özgürlüğü denildiğinde, yazılı ve görsel medya özgürlüğü kast 

edilmektedir. Sunulmuş olan raporlardan da görüldüğü gibi, bu alan yer-yer sıkıntılar 

ve sorunlarla yüzleşmiş ve bu sorunlar zamanla giderilmeğe çalışılmıştır. 

Bağımsızlığını kazandığı tarihten itibaren Azerbaycan’da çeşitli siyasal görüşleri 

temsil eden gazeteler her zaman var olmuştur. Bu gazeteler zaman-zaman iktidara 

çok sert eleştiriler de yöneltebilmişlerdir. 1993 yılından sonra, medya temsilcilerine 

bazı talimatlar verilmiş, onlardan iktidarda bulunan kişilerin kendilerini ve ailelerini 

hedef alan yazılara son vermeleri, özellikle devlet sırrı nitelikli bilgilerin gazetelere 

sızdırılmasını önlemeleri istenmiştir. Bu kuralı ihlal eden gazetelere yayın sansürü 

uygulanmıştır. Sansürün uygulanması, bazı sayfaların beyaz çıkması veya 

yasaklanmış makalelerin yayınlanmaması şeklinde olmuştur. 1998 seçimlerinden 

önce 6 Ağustos 1998 tarihinde daha önce kısmen kaldırılan sansür uygulamasına 

                                                 
351 Daha fazla bilgi için bknz, AK PA Monitoring raporları: 9545 nolu Belge (Doc. 9545), 10285 
Numaralı Belge (Doc. 10285, 20 Eylül 2004), 10569 numaralı Belge (Doc. 10569, 3 Haziran 2005) 
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tümüyle son verilmiştir.352 Bu karar, AK PA ve AGİT temsilcilerinin iktidar ve 

muhalefet arasında sık-sık yapmış oldukları görüşmeler ve uzlaşmalar sonucu 

alınmıştır.   

1998 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gelindiğinde bir diğer yenilikse adayların 

her birisine devlet TV kanalından ücretsiz yayın hakkı tanınması olmuştur. Bu tarihe 

kadar iktidar temsilcisi dışında hiçbir adaya bu hak tanınmamaktaydı.353 Konsey’in 

üzerinde ısrarla durduğu (1995 yılından beri) bir diğer konu da, devletten bağımsız 

yayın yönetmeliğine ve hükümetin politikalarından bağımsız yayın politikasına sahip 

olan Kamu TV (İTV) kanalı oluşturmak olmuştur. Tabi bunlara, devlet kanallarının 

bağımsız ve tarafsız yayınlar yapması, muhalefet kanadını temsil eden kişilere yayın 

imkanı sağlanması, özel kanalların baskı altında tutulmaması gibi eleştiriler ilave 

edilse de, İTV’nin oluşturulması esas gündem konusu olmuştur. Asamble 

Bürosu’nun oluşturduğu Ad hoc Komite’nin 2001 yılında hazırladığı monitoring 

raporunda bu sorunun halen devam ettiği, belirlenen süre içerisinde İTV’nin yayına 

başlaması gerektiğinin altı çizilmiştir.354 Bu dönemde yaşanmış olan bir diğer 

gelişme (olumsuz), 24 Ağustos 2002 tarihli kararnamenin (basın özgürlüğü üzerinde 

kısmen kısıtlayıcı önlemleri öngören kararnamenin) kabul edilmesi olmuştur.  

1995 yılından itibaren 1998 Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 2001 Avrupa 

Konseyi üyeliği ve 2002 yıllık monitoring komitesi raporunu kapsayan bir sürece 

dikkat yetirdiğimizde basın özgürlüğü hususunda gözle görülebilir bir gelişme 

yaşandığı söylenebilmektedir. Bu husus özellikle yazılı ve elektron medyaya ait 

edilmektedir. Çeşitli siyasal görüşlerin temsilcisi durumunda olan gazetelerin 

yayınlanması, sansürün kaldırılması, gazetelere devlet tarafından mali desteğin 

ayrılması, gazete ve köşe yazarlarının güvenliğinin sağlanması gibi durumlar 

Azerbaycan tarafına sürekli olumlu not kazandırmıştır. Tüm bu gelişmelerin 

gölgesinde kalan ve üzerinde değerlendirilme yapılması gereken (uluslararası 

kuruluşlar tarafından gözlemlenen) eleştiriler şunlardır; 1995 yılında özel TV ve 

radyo kanalı olan Sara TV ve Sara FM’in kapatılması, 1997 yılında özel kanal olan 
                                                 
352 “Observation of Presidential Elections in Azerbaijan (11 October 1998)”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc99/edoc8256.htm 
353 “Final Report on Presidential Elections in Azerbaijan, 11 October 1998”, (Çevrimiçi) 
http://www.osce.org/documents/odihr/1998/11/1230_en.pdf, 11 November 1999, 
354 “Honouring of Obligations and Commitments by Azerbaijan”, 
 (Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc02/edoc9545.htm 
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Abba TV’nin kapatılması, görsel medya ve radyoda (devlet kaynaklı veya devlete 

yakın özel kanallarda) muhalefete hiç yer verilmemesi, hükümet çizgisinden 

bağımsız yayın yapmaya çalışan özel kanalların baskı altında tutulması ve en son 

kabul edilen sansür yasası (devlet güvenliği ile ilgili konularda).355 Özellikle 24 

Ağustos 2002 tarihli devlet güvenliği nedeniyle uygulanabilecek yeni sansür 

kararnamesi çeşitli uluslararası kuruluşlar, yerli STK’lar ve siyasal partiler tarafından 

yoğun eleştirilere tabi tutulmuştur. Demokratik standartları yakalamağı kendisine 

prensip edinmiş bir devletin bu türden kısıtlayıcı önlemlere başvurması çelişki 

uyandırmaktadır. Avrupa Konseyi’nin endişesi, devlet güvenliğinin bahane 

getirilerek gazete sayfalarındaki makalelere sansür uygulanacağı gibi, aynı zamana 

bu husus neden gösterilerek gerektiğinde gazetelerin yayını durdurulabileceği, yazar 

ve gazetelerin çeşitli cezalara çarptırılabileceği yönünde olmuştur.356 Bu endişelere 

rağmen, Azerbaycan tarafının kendisine göre haklılık payı bulunmuştur. Muhalefet 

gazeteleri üzerinde denetimlerin zayıf kaldığını, iktidar kanadında yer alan kişilerin 

eleştirilmesinde aşırıya kaçılarak ahlaki ve moral değerlerin bozulması, devletin 

güvenliğini yakından ilgilendiren konuların açık-açık gazetelerde yayınlanabilmesi 

(Ermenistan’la savaş durumu özellikle bu konuda önem arz etmektedir), dış güçlerin 

etkisiyle devletin istikrarına ve uniter yapısına olumsuz etki yapabilecek yayın 

politikalarının sürdürülmesi gibi nedenlerin bulunduğu belirtilmiştir.357 Aslında 

burada yapılmak istenen sansür gibi yanlış anlamalara yer bırakmamak, devletin ve 

toplumun yararını gözetecek bir denetim sistemi yaratabilmektir. Buna rağmen, 

yoğun eleştirileri dikkate alan Azerbaycan hükümeti, bu hususta var olan iyi niyetini 

ortaya koyarak kararnamenin uygulanmasını durdurmuştur.  

2003 yılına gelindiğinde Azerbaycan’ı çok önemli bir sınav beklemekteydi. 

Bu sınav, Haydar Aliyev sonrası Azerbaycan’ı yönetecek olan yeni 

Cumhurbaşkanını seçme sınavıydı. Bir önceki bölümde bu konuya geniş ve 

ayrıntılarıyla yer verildiğinden, sadece medya özgürlüğü konusunda bir takım 

değerlendirme yapmaya gereksinim vardır. Avrupa Konseyi Ad hoc Komite üyeleri 

                                                 
355 “Azerbaijan - Annual Report 2003”, (Çevrimiçi) http://www.rsf.org/article.php3?id_article=6499 
356 “Honouring of Obligations and Commitments by Azerbaijan”, 
 (Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc02/edoc9545.htm 
357 Perviz Sadayoğlu, Nermin Nazimgizi, “Azerbaycan’da Metbuat”, (Çevrimiçi) 
http://www.yeniazerbaycan.com/category/2.html/search.php, 18 Kasım 2002. 
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Azerbaycan’da genellikle sürekli ileriye doğru gelişmelerin yaşandığının altını 

çizmişlerdir. Maalesef Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin (2003) hemen sonrasında 

yaşanan olaylar (her seçim sonrası benzer olaylar yaşanmaktadır) üzüntü verici 

düzeyde olmuştur. En çok eleştiri alan konuların başında; hakim sınıfı temsil eden 

kişileri eleştiren köşe yazarlarının kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülmesi, aile 

üyelerinin sürekli tehdit edilmesi, bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin bir türlü 

bulunup adalete teslim edilememesi gibi olaylar gelmektedir.358 Önceleri sık-sık 

yaşanmayan bu gibi durumların sürekli hal alması uluslararası gözlemcilerin de 

endişesini artırmış ve onlar tarafından hazırlanan raporlarda bu konuya geniş yer 

verilmiştir.        

Tabi Avrupa Konseyi gibi uluslararası nüfuza sahip bir kuruluşa üye olan ve 

demokratik değerleri benimsemekte ısrarlı olduğunu her zaman vurgulamağa çalışan 

bir ülkede bu türden olayların yaşanması istenmeyen bir durumdur. Yaşanılan bu 

türden olaylar ne devlet başçısı, ne de ilgili bakanlıklar tarafından kesinlikle tasvip 

edilmemiş, olayların hemen akabinde soruşturma başlatılmıştır. Muhalif görüşlü 

gazetecilerin temsilcileri ise yapılan bu şiddet olaylarının baş sorumlusu olarak 

hükümet temsilcilerini göstermiş ve onları şiddetle kınamışlardır. Nitekim, eleştiri 

dozunu artıran yazarların şiddete maruz kaldığı vurgulanmış, bu olayların bir nevi 

gözdağı verme niteliği taşıdığı belirtilmiştir. Konsey açısından burada en önemli 

husus olarak mahkeme sisteminin yapısı dikkat çekmektedir. Demokratik 

toplumlarda bireyler haklarını sokaklarda şiddet eylemleriyle değil, mahkemelerde 

(yargının vereceği kararlarda) ararlar. Dolayısıyla bu türden şikayetlerin çözüme 

kovuşacağı karar mercii, adaletine ve tarafsızlığına güvenilen/itimat edilen 

mahkemelerdir. Demokratik sistemin temel direklerden birini oluşturan bağımsız 

mahkeme sistemi, Azerbaycan gibi yeni bağımsızlığını kazanmış ülkelerde çok 

önemli sorumluluklara sahip olup, bu kurumun işlevselliğinin güçlendirilmesi 

gerekmektedir. 

6 Kasım 2005 tarihli Parlamento seçimleri de Azerbaycan için son derece 

önemli olmuştur. Tüm seçimlerde olduğu gibi bu seçimlere de uluslararası 

kuruluşların ilgisi çok yoğun olmuştur. İlham Aliyev döneminde yapılan ilk genel 

                                                 
358 “Azerbaijan: Opposition Leaders Sentenced After Flawed Trial”, (Çevrimiçi) 
http://hrw.org/english/docs/2004/10/26/azerba9565.htm, 27 October 2004. 
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seçimler olmasından dolayı seçime gösterilen ilgi daha da artmıştır. Medya 

konusunda yaşanılan bir takım gelişmelere gelince, yazılı medya (gazete ve dergiler) 

çeşitli siyasal görüşlerin temsilcisi olma özelliğini devam ettirmiştir. Genellikle 

temsilcisi olduğu siyasal partilerin yayın organı olan bu gazetelerin kırsal kesimlere 

ulaşma olanağı bulunmamaktadır (çeşitli nedenlerden dolayı). Burada tüm yurda 

yayın yapan devlet televizyon kanalları önem arz etmektedir. Bu kanalların muhalif 

kanadın temsilcilerine, siyasal parti liderlerine açık tutulması gerekmektedir. 

Maalesef seçim dönemi dışında TV kanalları karşı görüşü temsil eden kişilere yayın 

hakkı tanımamakta, bu da uluslararası kuruluşlar tarafından eleştiri konusu 

yapılmaktadır.359 Bir diğer eleştiri de elektron medyaya getirilen sınırlamalar 

konusundadır. İktidar ve hükümeti eleştiren web sitelerine Azerbaycan’dan yapılan 

girişler engellenmekte, Azerbaycan merkezli web siteleri ise kapatılmaktadır.360 

Kişilerin aile şeref ve onurlarına yapılan saygı dışı ifadeler mahkeme tarafından 

alınan kapatma kararlarının ana nedenleri olarak gösterilmiştir. Buna rağmen Kamu 

TV (İTV) açılarak yayına başlamıştır. Bağımsız yönetim konseyine sahip olan bu 

kanal Avrupa Konseyi’nin tavsiyesi üzerine faaliyete geçmiş, tarafsız yayın politikası 

izlemeye özen göstermiştir. Muhalefet parti temsilcilerinin sık-sık programlara davet 

almaları hem siyasal parti hem de Parlamenter Asamblesi tarafından memnuniyetle 

karşılanmıştır.361  

Özetlersek iki farklı durumun oluştuğunu görmüş oluruz. Bir tarafa muhalefet 

kanadının hükümete sürekli eleştirileri söz konusudur (Bu eleştiriler sadece medya 

alanında değil, tüm diğer alanlar için de söz konusudur). Muhalefet tarafından sürekli 

gündemde tutulan sorunlara hükümet tarafından çözüm üretilse de, bu hiçbir zaman 

yeterli bulunmamıştır. Diğer durum, muhalefetin hiçbir zaman hükümetin olumlu 

eylem ve davranışlarını (alınan kararları) takdir eden bir açıklama veya davranışta 

bulunamayışıdır. Yani diğer konularda olduğu gibi, medyanın iyileştirilmesi 

konusunda da sağlanan olumlu gelişmeler görmezlikten gelinmekte ve sürekli eleştiri 

                                                 
359 “Report by the OSCE Representative on Freedom of the Media on His (Miklós Haraszti) 
Assessment Visit to Azerbaijan”, (Çevrimiçi) 
http://www.osce.org/documents/rfm/2005/07/15783_en.pdf 14 July 2005 
360 A.y., 
361 “Ad hoc Committee to Observe the Parliamentary Elections in Azerbaijan (6 November 2005)”, 
(Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10751.htm 
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yapılmaktadır. Bu tutum da iktidar tarafından kınanmakta, muhalefete duyulan 

güvensizliğin sürmesine neden olmaktadır.  

Demokratik toplumda önem verilip korunması gereken bir diğer husus ta 

azınlık hakları ve her kesin özgürce ibadet edebilme (dini gereksinimlerini yerine 

yetirme) hakkıdır. Azınlık denildiği zaman iki türlü azınlık olduğunu düşünmemiz 

gerekir. Bunlardan birisi demokratik sürecin her hangi bir aşamasında çoğunluk 

sağlayamamış; düşünce ya da bir tercih bakımından azınlıktır. Diğeri ise bir ülke 

sınırları içinde azınlık şeklinde yaşamakta olan etnik gruplar, din, ırk ya da kültürle 

azınlıktır. Biz bu bölümde sonuncunun incelenmesine çalışacağız. Her ülkede çeşitli 

sayıda (nüfuz yapısı içerisinde belirli bir orana sahip olan) dini ve etnik azınlıklar 

bulunmaktadır. Demokratik rejimlerde bu azınlıkların dini ve kültürel haklarını 

özgürce kullanabilmeleri en önemli konular içerisinde yer almaktadır. Anlaşılacağı 

gibi, azınlıklara demokratik rejimin sınırları içerisinde bazı haklar tanınmalı ve 

çoğunluğun da buna her zaman saygı göstermesi gerekmektedir. Toktamış Ateş’in da 

ifade ettiği gibi: “Demokratik bir yönetim söz konusu olursa, devleti hukuk ile 

bağlamak: devlet gücünü elinde tutan çoğunluğu hukuk ile sınırlarken, azınlığa da 

hukuk ile geri alınamaz bazı haklar tanımak gerekir.”362   

1995 – 2005 yılları arasında Parlamenter Asamblesi gözlemci komiteleri 

tarafından hazırlanan raporların hiç birisinde azınlık haklarının (din ve vicdan 

özgürlüğü) ihlal edilmesi veya bu alanda ciddi sorunlar yaşanmasına ilişkin 

Azerbaycan’a karşı hiçbir iddia veya eleştiri yer almamıştır. Özellikle, 

Azerbaycan’ın Üstlenim ve Yükümlülüklerinin Monitoringi üzerine her yıl 

düzenlenen Monitoring Raporlarının “Ziyaret Edilen Bölgeler” bölümüne (Komite 

üyeleri her yıl Azerbaycan’da incelemelerde bulunurken, etnik azınlıkların yoğun 

olarak ikamet ettiği illeri ziyaret etmişlerdir) dikkat yetirildiğinde bu gerçekliğin bir 

daha şahidi olabiliriz. Gözlemciler etnik azınlıkların çoğunlukta yaşadığı bölgelere 

ziyaretler gerçekleştirerek yerinde incelemelerde bulunmuşlardır. Özellikle yerinde 

yapılan ziyaretlerde toplum temsilcileri ile yüz-yüze görüşme fırsatı yakalayan 

gözlemciler durumu daha yakından inceleme olanağına sahip olmuşlardır. Buna 

rağmen kültürel, sosyal, siyasal ve hukuksal alanda hiçbir ciddi sorunla 

                                                 
362 Toktamış Ateş, Demokrasi (Kavram, Tarihsel Süreç, İlkeler), Der yayınları, İstanbul, 1976, s. 
137.  
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karşılaşmayan gözlemciler, bu durumu memnuniyetle karşılamışlardır. Azerbaycan 

sınırları içerisinde yaşayan azınlıkların sosyo-ekonomik durumlarının ideal olduğu 

iddia edilmese de, bu etnik azınlıkların Azerbaycan halkıyla gerçek manada 

toplumsal barış ve güven, karşılıklı saygı kuralları içerisinde bir arada yaşadıklarını 

vurgulamak gerekmektedir.363 Azerbaycan’da azınlıklar ağırlıklı olarak bu 

bölgelerde yaşamaktalar; Lezgiler; kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde, Kürtler; 

güneybatı bölgeleri. Talışlar; güneydoğu bölgeleri, Tatlar; başkent Bakü’nün çevre 

köy ve kasabaları, Ruslar; ağırlıklı olarak başkent Bakü’de, Yahudiler; kuzeybatı 

bölgelerinde ikamet etmekteler. Bunların dışında irili ufaklı elliye yakın etnik 

azınlığın da (Gürcü, Avar, Çerkez, Ahıska Türkleri, Udin ve diğerleri) 

Azerbaycan’da yaşadığını vurgulamak gerekmektedir. Tüm bu azınlıkların hepsinin 

kültürel haklarına saygı gösterilmektedir. Bu azınlıkların Kültür Merkezleri, kendi 

dillerinde yayınladıkları gazete ve dergileri bulunmaktadır. Bu azınlıklar rahatlıkla 

kendi ibadetlerini yapabilmekte ve milli veya dini bayramlarını 

kutlayabilmektedirler. Bazı etnik azınlıklara kendi kültürel faaliyetlerini 

sürdürebilmeleri için devlet tarafından kaynak ayrıldığı da bilinmektedir. 

Dolayısıyla, Azerbaycan halkı kendisiyle birlikte yaşayan etnik azınlıkların haklarına 

saygı göstermekte, bu azınlıkların temsilcileri de kendilerini Azerbaycan halkının bir 

parçası olarak görmekteler.  

Yukarıda da bahsedildiği gibi Azerbaycan, demokratik rejimin en önemli 

özellikleri içerisinde yer alan azınlık haklarına ve din özgürlüğüne saygı 

prensibinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Çünkü, demokratik rejimin özü azınlık 

haklarına saygı prensibine dayanmaktadır. Bundan başka bir ülkede ana çoğunlukta 

bulunan bir toplum, başka bir ülkenin sınırları içerisinde etnik azınlık durumunda 

olabilir. Bir devletin kendisinin göstermemiş olduğu hassasiyet ve özeni karşı 

taraftan istemeye en azından manevi hakkı bulunmamaktadır. Azerbaycan’ın bu 

alanda başarılı bir grafik çizdiğinin üstüne basılarak vurgulanması gerekmektedir.   

 Azerbaycan’ın Konsey’e üyeliğini onaylayan 222 nolu kararın iv.b. 

maddesinde siyasi mahkumlar konusuna değinilmiş, ismi vurgulanan kişilerin serbest 

                                                 
363 “Functioning of Democratic Institutions in Azerbaijan”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10569.htm 
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bırakılmaları istenmiştir.364 Daha önce de belirtildiği gibi, siyasi mahkumlar konusu 

Avrupa Konseyi’nin son derece titizlikle yaklaştığı bir konu olup, üye devletlerde bu 

türden sorunların var olmasına Konsey asla müsamaha gösterilmeyeceğini net bir 

şekilde vurgulamıştır.365 Dolayısıyla, “Siyasi Mahkumlar” konusu Azerbaycan 

hükümet yetkililerinin dikkat etmeleri gereken konuların başında gelmesi 

gerekmektedir. Zaten Azerbaycan Konsey’e üye olurken bu hususta bir takım 

yükümlülükler üstlenmiştir. Bunlar, mevcut olan siyasi mahkumları serbest bırakmak 

veya yeniden yargılamak, aynı zamanda yeni siyasi mahkumların oluşmasını 

engellemek konularını içeren yükümlülüklerdir. Azerbaycan Konsey’e üye olduğu 

Ocak 2001 tarihine kadar, siyasi mahkumlar sorunu ciddi boyutlara ulaşmıştır. 

Bunun en önemli nedenlerinden birisi yasal düzenlemelerin eksik olması (Özellikle 

Ceza yasası) ve yargılanan kişilerin suç eylemlerinde siyasi içeriğin bulunup 

bulunmadığının nasıl tespit edileceği sıkıntısı olarak gösterilebilir. Gerçekten de iç 

hukuk maddelerini demokratik Avrupa standartlarına uyumlu hale getirene kadar, 

hukuki zeminde kimin siyasi mahkum olduğu, kiminse siyasi mahkum olmadığını 

belirleyecek kıstas veya ölçüt bulunmamaktaydı. Bundan başka hukuk 

terminolojisinde de zaten siyasi mahkum kavramı mevcut değildi. Bu nedenle 

yargılanan veya hüküm giyen kişiler hangi kanun maddelerini baz alarak kendilerini 

siyasi mahkum olarak savunabileceklerini bilememekteydiler. Konsey’e üyelik 

tarihinden sonra, Azerbaycan Ceza ve Medeni kanununu Avrupa Konseyi 

uzmanlarıyla işbirliği içerisinde yeniden düzenleyerek, Avrupa standartlarına uyumlu 

hale getirmiştir. 2002 yılından itibaren başlayan Gözlemci Komitelerinin 

Monitoringleri zamanı çok sayıda devlette (Eski SSCB üyelerinde) siyasi mahkum 

olduğu gözlemlenmiştir. Yani bu sorun sadece Azerbaycan’a özgü bir sorun olmayıp, 

eski SSCB cumhuriyetlerinin neredeyse tümünde mevcut olmuştur. Özellikle 

Azerbaycan’da faaliyet gösteren siyasal parti ve STK temsilcileri ile yapılan 

görüşmelerde bu konu sık-sık gündeme getirilmiştir. Azerbaycan tarafı ise, 

sorumluluk ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu, bu sorunun giderilmesi için 

Konsey’le her türlü işbirliğine hazır olduğunu belirtmiştir.     
                                                 
364 Bknz., Ek-1’in ilgili maddeleri. 
365 “Implementation of Resolution 1358 (2004) on the Functioning of Democratic Institutions in 
Azerbaijan”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc04/edoc10285.htm 
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Konsey’in 2002 tarihli ilk Monitoringinde, siyasi mahkumlar konusuna atıf 

yapılmıştır. Raporda: “Azerbaycan hükümet yetkililerinin Konseyce siyasi mahkum 

olarak tanımlanan çok sayıda kişinin serbest bırakılması girişimleri memnuniyetle 

karşılanmıştır. Çok sayıda siyasi mahkumun yeniden yangılanması da olumlu 

karşılanan bir diğer gelişme olmuştur.”366 Tüm bu gelişmelere rağmen Konsey 

sürekli olarak Azerbaycan’ı yeni siyasi mahkumların sayılarının artmaması 

konusunda (yenilerinin eklenmemesi) sık-sık uyarmıştır. Yetkililere kısa süre 

içerisinde siyasi mahkum sorununu sona erdirilmesi talebinde bulunulmuştur. 2003 

Ekim Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar süreç böyle iyimser hava içerisinde 

yürümüştür.   

2003 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve sonrası yaşanan olaylar bu süreci 

sekteye uğratmış ve siyasi mahkumlar sorunu tekrar Parlamenter Asamblesi’nin 

gündemine oturmuştur. Seçim sonrası muhalefet partilerinin organize ettiği izinsiz 

gösterilere polisin çok sert ve şiddetli müdahalesi gözlemlenmiştir. Polisin 

göstericilere karşı bu denli sert müdahalesi bağımsızlık sonrası ilk kez yaşanmıştır. 

Olaylarda üç kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerle gösterici yaralanmış, binin üzerinde 

gösterici gözaltına alınmıştır.367 Çok sayıda siyasal parti lideri, milletvekili ve 

gazeteci tutuklanmıştır. Gözaltına alınanların tümü tutuklandıktan sonra yargılanmış 

ve hapse atılmıştır. Burada AGİT’in üzerinde ciddiyetle durduğu iki eleştiri noktası 

vardır. Bunlardan birincisi, Ceza kanunundaki sorunlardan kaynaklanan 

“yargılanmadan alıkonulma” uygulamasının halen devam etmesidir. Tutuklanan bir 

milletvekili dokunulmazlığı bile kaldırılmadan ağır işkencelere maruz kalmıştır. Bir 

diğer husus, bağımsız mahkeme ve adil yargılanma alanında sorunlar yaşanmasıyla 

ilgilidir. Konsey’e üyelik öncesi her ne kadar siyasi mahkum sorununun yasal 

eksikliklerden ve yasal düzenlemelerin uluslararası demokratik standartlara 

uyumsuzluğundan kaynaklandığı vurgulanmışsa da, Konsey’e üyelik sürecinden 

sonra yasama sisteminde geniş reformlara gidilmiş, buna rağmen siyasi mahkum 

sorunu da varlığını korumuştur. Burada çözülmesi gereken başka bir sorun olduğu 

belirtilmiştir. AK PA uzmanlarının üzerinde durduğu ve sık-sık vurguladığı husus 

                                                 
366 “Honouring of Obligations and Commitments by Azerbaijan”, 
 (Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc02/edoc9545.htm 
367 Radikal Gazetesi, 7 Ekim, a.g.m., 
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yasal düzenlemelerden ziyade adil ve bağımsız yargı sisteminde eksikliklerin var 

olmasıyla ilgilidir. Özellikle siparişli mahkeme kararlarının alınması, adil ve tarafsız 

yargı kararlarını engellemiştir. Çok sayıda siyasal parti ve STK temsilcisi ve gazete 

köşe yazarlarına karşı mahkemelerde dava açılmış, mahkeme üzerinde baskı 

oluşturulmuş ve bu kişiler para veya hapis cezalarına çarptırılmışlardır.368 

Dolayısıyla, her seçim sonrası benzer durumlar yaşanmıştır. Buna rağmen 2005 

Parlamento seçimlerinden sonra, izinsiz gösterilere müdahale edilse de, hiçbir parti 

veya STK temsilcisi tutuklanmamıştır.  

Cumhurbaşkanı tarafından her yıl yayınlanan af kararnamesiyle çok sayıda 

siyasi mahkum af edilmekte, bununla da siyasi mahkum sayısında azalma 

gözlenmektedir. Günümüz itibariyle (2007) Azerbaycan’da, Parlamenter Asamblesi 

gözlemci komitesinin raporlarında kayıta geçebilecek çok az sayıda siyasi mahkum 

bulunmaktadır. Son dönemlerde Azerbaycan tarafı ve Avrupa Konseyi arasında bu 

sorunun çözümünü bulmuş konular içerisine salınması, dolayısıyla kapatılması 

görüşmeleri sürdürülmektedir ki, bu durum Azerbaycan adına son derece önemli bir 

gelişme olarak değerlendirilmektedir 

 

 

3.1.2. Serbest Toplanma Özgürlüğü 
 

Bu hak temel demokratik değerlerin en önemlileri içerisinde yer almaktadır. 

Barışçıl amaçlı gösteri, yürüyüş ve mitingler demokratik rejimin özünü 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla, Azerbaycan gibi Konsey’e yeni üye olmuş ve 

demokratik yönetim sistemini benimsemiş bir ülkede bu hususa dikkat yetirilmesi 

gerekmektedir. Konsey’e üyelik sürecine kadar bu konuda sık-sık sorunlar 

yaşanmıştır. 1993 Cumhurbaşkanlığı ve 1995 Parlamento seçimlerinde serbest 

toplanma özgürlüğünün genel olarak kısıtlandığı görülmektedir (seçim dönemi veya 

diğer zamanlarda). Avrupa Konseyi ve diğer uluslararası kuruluşlarla yürütülen 

ilişkiler sonucu, seçim dönemlerinde getirilen sınırlamalar kaldırılmış, muhalefet 

                                                 
368 “Final Report on the Presidential Election in the Republic of Azerbaijan, 15 October 2003,” 
(Çevrimiçi) http://osce.org/documents/odihr/2003/11/1151_en.pdf   12 November 2003 
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partilerine gösteri ve miting düzenleme hakkı tanınmıştır (1998 Cumhurbaşkanlığı ve 

2000 Parlamento seçimleri).369 Muhalefet ve uluslararası kuruluşların eleştirileri üç 

husus üzerinde yoğunlaşmaktadır: Serbest toplanma özgürlüğü asla yasaklanmamalı 

(veya kısıtlanmamalı) ve yılın istenilen anında bu hak topluma tanınmalıdır. Diğer 

husus gösteri alanları için şehrin dış meydanları değil, merkezde yerleşen ve ulaşım 

açısından sorun yaşanmayan alanların tahsis edilmesidir. Son olarak ta, izinsiz 

gösterilere polisin çok sert müdahaleleri ve çok sayıda göstericinin gözaltına alınarak 

hapishanelerde işkence edilmeleri durumuna son verilmesi gerekmektedir.370  

Bu eleştirilere Azerbaycan tarafının kendine göre bir takım açıklamaları 

olmuştur. İlk önce muhalefetin sürekli olarak serbest toplanma kanununda yer alan 

kural ve düzenlemeleri ihlal ettiği, güvenlik kuvvetleriyle çatışmaya girmeye 

çalıştıkları söylenmiştir. Azerbaycan hükümetine göre her ne kadar eleştirilse de, 

Ulusal Parlamento tarafından kabul edilmiş bir kanun mevcuttur ve serbest toplanma 

hakkının sınırları ve uygulanış biçimi bu kanun metninde ayrıntılı bir şekilde 

açıklanmıştır. Dolayısıyla, her bir Azerbaycan vatandaşının yürürlülükte olduğu 

sürece ilgili kanuna uyması gerekmektedir. Oysaki muhalefet partilerinin bu 

yasakları ihlal etmek için özen gösterdikleri belirtilmiştir. İster 1998, 2000 

seçimlerinde isterse de 2003, 2005 seçimlerinde olsun, muhalefet tarafı sürekli 

çatışmayı teşvik etmiş, polis müdahalesi için zemin hazırlamıştır. Seçim 

kampanyaları süreci başladığında mitingler için hiçbir yasak ve sınırlama 

getirilmediği, kanunca belirlenen yerlerde barışçıl gösteriler yapıldığı hükümetçe 

ifade edilmiştir.371 Fakat muhalefet partilerinin kendilerine tavsiye edilen meydanları 

beğenmeyip, şehrin merkezi yerlerinde miting yapmak ısrarları ve zorla izinsiz 

gösteri yapma teşebbüsleri güvenlik kuvvetlerinin müdahalelerini gerektirmiştir. 

Kasım 2005 Parlamento seçimlerinde bu olaylar sık-sık yaşanmıştır. Hükümet 

kanadından yapılan bir diğer eleştiri de, özellikle seçim sonrası seçim sonuçlarını 

kabul etmeyen siyasal partilerin ve yandaşlarının izinsiz gösterileri ve şiddet 

                                                 
369 “Observation of Presidential Elections in Azerbaijan (11 October 1998)”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc99/edoc8256.htm ve “Ad hoc 
Committee to Observe The Parliamentary Elections in Azerbaijan (5 November 2000)”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc00/edoc8918.htm 
370 Bknz., 9545 numaralı Belge (Doc. 9545, 18 Eylül 2002) 
371 Daha geniş bilgi için Bknz, AK PA Monitoring raporları: 9545 nolu Belge (Doc. 9545), 10285 
Numaralı Belge (Doc. 10285, 20 Eylül 2004), 10569 numaralı Belge (Doc. 10569, 3 Haziran 2005) 
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eylemlerine ilişkindir. Genellikle her seçim sonrası dönemde bu veya benzeri 

durumla karşılaşılmıştır. 2003 seçimlerinden sonra olayların şiddet ayarı kaybolmuş, 

göstericiler polis ve güvenlik kuvvetlerine saldırarak kaos yaratmağa çalışmışlardır. 

2003 seçimlerinde daha önce hiç rastlanılmayan olaylar yaşanmıştır. İlk kez 

göstericiler polise saldırmış ve ilk kez güvenlik kuvvetlerinin kendi vatandaşlarına 

karşı müdahalesi bu kadar sert olmuştur. Olaylarda ölen ve yaralananlar olmuş, binin 

üzerinde gösterici gözaltına alınmış ve işkencelere maruz kalmıştır.372 Tüm bu 

yaşananları esas getiren hükümet yetkilileri, serbest toplanma özgürlüğünün 

sınırlandırılmasından her zaman muhalefeti sorumlu tutmuştur. Her seçim öncesi 

uluslararası kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucu, yasak ve sınırlamalar kalkmış, 

seçim sonrası sonuçlara itiraz eden muhalefetin izinsiz gösterileri sonucu yaşanan 

çatışmalar neden gösterilerek bu hak bir sonraki seçimlere kadar ortadan 

kaldırılmıştır. Dolayısıyla, hükümetin muhalefete karşı bir güvensizlik hissinin var 

olduğu, muhalefetin kendisine sağlanan hakkı iyi niyet çerçevesinde uygulamadığı 

belirtilmiştir. AK PA ve AGİT temsilcileri de muhalefeti bu türden eylemlerden uzak 

durmağı tavsiye etmişlerdir. Günümüz itibariyle (2007) AK PA Venice Komisyonu 

ile serbest toplanma kanunun Avrupa standartlarına uyumlu hale getirilmesi yönünde 

çalışmalar devam etmektedir.   

 

 

3.1.3. Siyasal Katılma 
 

Siyasal katılma denildiği zaman, hem bireylerin seçme ve seçilme hakları, 

hem de seçimlerin sonuçlarının gerçeklik derecesinin anlaşılması gerekir. Tabi bu 

durum Azerbaycan ve Ermenistan gibi yeni bağımsızlığını kazanmış ve demokratik 

toplum modelini seçmiş ülkeler için geçerlidir. Kavramın modern demokrasilerde ise 

ifade ettiği anlam, halkın iktidarı nasıl kullandığını veya siyasal yönetime ne 

derecede katılabildiğine ilişkindir. Belirli aralıklarla yapılan seçimler ve toplumun 

kendisini yöneteceği kişileri bizzat kendisinin seçmeye başlaması demokratik toplum 

modelinin (demokratik rejimin) en önemli özelliklerindendir. Buna rağmen antik 
                                                 
372 “Azerbaijan: Presidential Elections 2003 (Human Rights Watch Briefing Paper)”, (Çevrimiçi) 
http://www.hrw.org/backgrounder/eca/azerbaijan/index.htm, 13 October 2003 
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demokrasilerden farklı olarak günümüzde bireyin yönetime doğrudan katılmasına 

olanak kalmamakta, buna karşın bireyler iktidarı kullanan elit bir kadroyu 

denetlemektedirler. Dolayısıyla, halk tarafından icra edilen bir denetim mekanizması 

vardır. Aynı zamanda birey grupları özgür bir şekilde siyasal partiler kurarak 

yarışmacı siyasal hayata katılabilmektedirler.373 Konumuzla bağlantı kurulmaya 

çalışılırsa, tercihlerini demokratik rejimden yana kullanan yeni bağımsız 

cumhuriyetlerde (Azerbaycan ve Ermenistan) siyasal katılma son derece önemli bir 

husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni bağımsızlığını kazanmış ve demokratik 

rejimin kurumlarını yeni-yeni oturtmaya çalışan bu ülkelerde süreç çok hızlı 

ilerleyememektedir. Özellikle demokrasinin tüm ayrıntılarıyla eksiksiz bir şekilde 

uygulanması uzun bir zaman alacak gibi gözükmektedir. Buna rağmen demokrasinin 

ana kurumlarının giderek oturup yerleşmeye başladığı gözlemlenmektedir. Siyasal 

katılma da bu hususlardan birisidir. Bu husus özellikle Cumhurbaşkanlığı ve 

Parlamento seçimleri zamanı yaşanan gelişmeler nedeniyle önem arz etmektedir. 

1995-2005 yılları arasında yapılan tüm seçimleri incelediğimiz zaman 

(Cumhurbaşkanlığı, Parlamento ve kısmen de Yerel seçimler) hem yarışmacı 

adayların çokluğu, hem de onlara eşit yarışmacı ortam sağlanması açısından sürecin 

demokratik prensiplere son derece uygun bir şekilde yürüdüğünü söyleyebiliriz. 

Gerçi 1995 – 1998 yılları arasında bazı muhalefet parti ve siyasal bloklarının 

seçimlere katılmalarının engellenmesi gibi durumların da şahidi olunmuştur. Buna 

rağmen, uluslararası kuruluşların talepleri sonrasında bu engeller (sınırlamalar) de 

kaldırılmış ve siyasal partilere seçimlere katılmak olanağı sağlanmıştır. Özellikle 

2005 yılına gelindiğinde seçmenlere özgür iradelerinin yansıması olarak istedikleri 

adaya oy verebilmek fırsatı (hiçbir baskı altında kalmadan) sağlanmış, bu alanda 

neredeyse tüm sorunlar ortadan kaldırılmıştır. Seçim süreçleri de eski seçimlerle 

kıyaslandığında kabul edilen demokratik prensiplere uygun bir şekilde 

tamamlanmıştır. Daha önceki seçimlerde,  seçim süreci boyunca sürekli sorunlar 

yaşanmıştır. Özellikle polis ve görevli olmayan kişilerin seçmenler üzerinde tehdit ve 

baskı oluşturmaları gibi istenmeyen olaylara sık-sık rast gelinmiştir. Tüm bu 

gelişmeler uluslararası gözlemcilerin sürekli eleştirisine neden olmuş, seçim 

                                                 
373 Sartori Giovanni, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş (Çev. T. Karamustafaoğlu, M. Turhan), 
Yekin yayınları, Ankara, 1993, s. 36-37. 
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sonuçlarının güvenirliğini şüphe altında bırakmıştır.374 2003 ve özellikle de 2005 

seçimlerinde seçim öncesi dönem ve oy verme sürecinin demokratik standartları 

yakaladığı söylenebilir. Muhalefet kanadında yer alan siyasal partiler serbest bir 

şekilde yarışmaya katılmış, özgürce kendi aday ve politikalarının reklamını 

yapmışlardır. Devlet televizyon kanalından ücretsiz yayın hakkı tanınmıştır. Tüm bu 

gelişmelere rağmen iki önemli konuda yaşanan sorunlar seçim sonuçlarının 

güvenirliğini tehdit etmiş ve yaşanan olaylar uluslar arası demokratik kurumların sert 

eleştirilerine neden olmuştur. Askerlerin oy kullanması zamanı komutanların diktesi 

doğrultusunda oy kullanılması (tüm askerler istisnasız olarak komutanlarının 

gösterdiği kişiye oy kullanmışlardır). Bir diğer sorun, oyların sayılması zamanı 

yaşanan usulsüzlüklerdir. Sorun o kadar ciddi boyutlara ulaşmıştır ki, Parlamenter 

Asamblesi Ocak 2006 oturumunda Azerbaycan’ın üyeliğinin askıya alınması durumu 

bile söz konusu olmuştur (Belge 10813 24 Ocak 2006).375 Buna karşın yapılan 

eleştiriler karşısında Parlamenter Asamblesi Azerbaycan delegasyonunun (iktidarı 

temsil eden delegeler) tutarlı savunmaları PA üyelerini ikna etmiş, sonuçta üyeliğin 

askıya alınması teklifi katılımcıların büyük çoğunluğunun desteği ile ortadan 

kaldırılmıştır. Bu ve benzeri türden yaşanan sorunların seçmenler üzerinde doğrudan 

etkisi, seçimlere olan ilginin ve güvenin azalması, aynı zamanda siyasal katılımın 

giderek daha düşük düzeyde gerçekleşmesine neden olmuştur. Siyasal katılımın 

giderek azalması demokratik rejimin değerlerinden birinin aksaması anlamına 

gelmektedir ki, bu da uzun vadede olumsuz sonuçlar doğurabilecektir.   

 

3.1.4. Dernek Kurma Özgürlüğü 
 

Dernek kurma özgürlüğü denildiği zaman, daha çok kurumsal bir yapının 

düşünülmesi gerekmektedir. Dolaysısıyla, demokratik (siyasal) yapı içerisinde en 

önemli öğelerden birisi olan Sivil Toplum Kuruluşları karşımıza çıkmaktadır. 

                                                 
374 Bknz., “Final Report on the Parliamentary Elections in Azerbaijan, 6 November 2005” (Çevrimiçi) 
http://www.osce.org/documents/odihr/2006/02/17923_en.pdf 2 February 2006. ve “Azerbaijan 
Elections and After (Human Rights Watch Briefing Paper)”, (Çevrimiçi) 
http://hrw.org/backgrounder/eca/azerbaijan1105/index.htm, 18 November 2005. 
375 “The Challenge of Still Unratified Credentials of the Parliamentary Delegation of Azerbaijan on 
Substantial Grounds”, (Çevirmiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc06/edoc10813.htm 
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Toplumla devlet arasında en önemli köprü rolü oynayan bu kurumlar, demokratik 

rejimin işlevselliğine hizmet eden vazgeçilmez özelliğe sahiptirler. Peki bu kurumları 

demokrasiler için vazgeçilmez kılan hangi özelliklerdir? Tarihsel olarak sivil 

toplumun ortaya çıkışına baktığımızda: modern anlamda Batı’da ortaya çıktığı ve 

devlete bağımlı olmayan sosyal sınıf ve gruplarla ilgili olduğu görülür. Bu gruplar 

devleti sınırlayarak farklı kesimler arasında hakem olmaya zorlayabilmişlerdir. Bu 

gelişmede, özel mülkiyetin tanınması ve yaygınlığı önemli rol oynamıştır. Zira özel 

mülkiyeti kabul etmeyen merkezi ve kuşatıcı bir devlette sivil toplum gelişemezdi. 

Dolayısıyla sivil toplumun var olabilmesi için devletin her alana müdahale etmemesi 

ile devletten ayrılabilen özerk bir alanın bulunması ve devletin sınırlı olması 

gerekmektedir. Aytekin Yılmaz’a göre: “Sivil toplumun var olması için devletin 

sınırlı olmasının ötesinde devlette keyfiliğin olmaması da gereklidir. Bu da hukuk 

devleti dediğimiz ilkelerin gelişmesiyle ilgilidir.”376 Yani devletin kişilerin haklarını 

tanıması, keyfi bir şekilde müdahalede bulunmaması ile toplumsal yaşamda 

uygulanacak kuralların öncende bilinmesi ve her kese eşit uygulanması gibi hususları 

içermektedir. Görüldüğü gibi bu hususlar yeni bağımsızlığını kazanmış ülkeler için 

daha yerinde bir açıklamadır. Çünkü bu ülkelerde siyasal iktidarın gerçek manada 

sınırlandırılmasına ihtiyaç duyulmakta (sadece yasalarla değil, icraatlarda da 

sınırlanması), bu nedenle STK’ların yapılarının ve kimliklerinin güçlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi yeni üyeliğe 

kabul edilen ülkelerde bu hususa son derece önem vermektedir.  

Parlamenter Asamblesi tarafından Ocak 2000 tarihinde kabul edilmiş 222 

nolu kararın iv.h. maddesinde şu ifadeler yer almaktadır: “üyeliğe kabul edildikten 

sonra bir yıl içerisinde dernek ve kurumların başvuru ve kayıt altına alma 

prosedürlerini düzenleyen kurallara düzelişler yapılması veya onların yeniden 

incelenmesi.”377 Görüldüğü gibi Konsey, konuyla ilgili var olan yasaları yeterli 

bulmamakta, bu hususta önemli ilave ve düzelişler yapılmasını tavsiye etmektedir.  

Bu alanda da, Konsey üyeliği tarihi olan 2001 yılına kadar yasal 

düzenlemelere ve uygulamaya ilişkin sorunlar yaşanmıştır. 1998 Kasım 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini gözlemleyen Ad hoc Komite hazırladığı Raporda ilgili 

                                                 
376 Aytekin Yılmaz, Çağdaş Siyasal Akımlar, Vadi yayınları, Ankara, 2003, sayfa 321. 
377 Bknz., EK-1 
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konuya atıfta bulunmuştur. Raporda yer alan özet bilgilere göre Dernek Kurma 

Özgürlüğü alanında bazı eksiklikler bulunmaktadır. Dernek Kurma Kanunu 

demokratik standartlara cevap vermemekte, kanuna bir takım ilaveler yapılması 

gerekmektedir. Aynı zamanda ilgili kanunun uygulanmasında sık-sık suiistimal ve 

görevi kötüye kullanma hallarına rast gelinmesi gibi durumlar yaşanmıştır.378 

Konsey’e üye olduktan sonra, Azerbaycan’ın üstlenmiş olduğu taahhüt ve 

yükümlülüklerinin gözlemlenmesini içeren Monitoring Raporunda bu alanda yaşanan 

sorunlara atıf yapılmıştır. Komitenin tavsiyesi, yasal çerçevede yaşanan sorunlara 

özellikle iktidar ve muhalefet temsilcilerinin bir araya gelerek üzerinde 

uzlaşabilecekleri ortak çözümler üretmeleri yönünde olmuştur. Bu hususta AGİT 

Bakü ofisi başkanının çeşitli dönemlerde çaba ve girişimlerinin olduğu söylenebilir. 

2003 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yaşanan istenmeyen olaylardan sonra 

bu konu (STK’ların gücü ve bağımsız yapısına ilişkin) bir daha gündeme oturmuştur. 

Güçlü ve bağımsız yapıya sahip olmayan STK’lar, hükümet kuruluşlarını gerektiği 

gibi denetleyememekte ve onların üzerinde baskı oluşturamamaktadır. Siyaset Bilimi 

terminolojisinde “Baskı Grupları” olarak bilinen Sivil Toplum Kuruluşları toplumsal 

yapıda sahip olmaları gereken konuma yükselememiş, kendilerinden beklenen verimi 

sağlayamamışlardır. Komite üyelerinin STK temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerde 

şu ayrıntılara yer verilmiştir: “1995 yılında kabul edilen STK kanunu demokratik 

gereksinimleri karşılamada yetersiz kalmıştır. Aynı zamanda, Adalet Bakanlığında 

kayıt işlemlerinin tamamlanması, devlet bütçesinden mali kaynak aktarılması, 

seçimleri gözlemlemek için STK’lara olanak sağlanması gibi konular kanuna ilave 

edilmesi gereken maddeler olmuştur.”379 Konsey uzmanlarıyla yürütülen görüşmeler 

sonucu STK’lar kanuna ilave ve düzelişler edileceği hususunda anlaşmaya 

varılmıştır. 2003 yılında kabul edilen Yasal Kurumların Devlet Kayıtı başlıklı yeni 

kanun maddesiyle (The Law on State Registration of Legal Entites) bazı sorunlara 

çözüm getirilmeye çalışılmıştır (özellikle kayıt sorunlarının çözümü hususunda). Bu 

kanun aynı zamanda ilgili kurumların hem yasal olarak faaliyet göstermelerini 

düzenlemiş, hem de hükümet tarafından denetimlerini sağlamıştır. Buna rağmen, 
                                                 
378 “Observation of Presidential Elections in Azerbaijan (11 October 1998)”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc99/edoc8256.htm 
379 “Honouring of Obligations and Commitments by Azerbaijan”, 
 (Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc02/edoc9545.htm 
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bazı önde gelen STK’lar AGİT ve diğer uluslar arası kuruluşlarla yaptıkları 

görüşmelerde bu kanunun formalite anlam taşıdığını, kayıt sırasında halen bir sıra 

engellerle karşılaştıklarını söylemişlerdir.380 Tüm bu gelişmelere rağmen genel 

gidişatın iyiye doğru olduğu söylenebilir. Hem kayıt işlemleri ve mali kaynak 

sağlanması, hem de seçimlerin gözlemlenmesi hususunda STK’lara gereken imkan 

ve olanak sağlanmıştır. Diğer sorunların da zaman içinde çözüme kovuşacağı 

beklenen bir sonuçtur.  

 

 

3.1.5.Yasal Reformlar 
 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini düzenleyen yeni seçim kanunu 10 Temmuz 

1998 yılında kabul edilmiştir. Yapılan değişikliklerle yeni kanunda eskisine oranla 

önemli ilerlemelerin sağlandığı söylenebilir. Yeni seçim kanununda önemli 

sayılabilecek değişiklikler şöyle sıralanabilir; “tüm adayların temsilcilerine Merkezi 

Seçim Komisyonunda yer ayrılması (oy kullanma hakkı tanınarak), seçmenlerin oy 

kullandığı seçim dairelerine polis girişlerinin sınırlandırılması, STK’ların seçimleri 

gözlemlemesine müsaide edilmesi, her bölgesel seçim dairesinin sonuçları 

ayrıntılarıyla MSK’ya göndermesi ve seçim sonuçlarının geçerli olabilmesi için 

toplam oy kullanan seçmen sayısının dörtte birinin geçerli oy kullanması.”381 

Bir diğer değişiklik de Merkezi Seçim Komisyonu Kanunu’na ilişkindir. 

MSK kanununda yapılan değişiklikler 15 Mayıs 1998 tarihinde Milli Meclis’in ( 

Parlamentonun) incelemesine sunulmuştur. Yeni değişikliklere göre; “yirmi dört 

üyeye sahip MSK’nın yarısı Parlamento tarafından diğer yarısı Cumhurbaşkanı 

tarafından atanacaktır.”382 Buna rağmen hem muhalefet ve STK’ların, hem de AK 

                                                 
380 “Problems of NGO Registration in Azerbaijan”, (Çevrimiçi) 
http://194.8.63.155/documents/ob/2003/08/558_en.pdf, 12 August 2003 
381 “Observation of Presidential Elections in Azerbaijan (11 October 1998)”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc99/edoc8256.htm Aynı zamanda 
bknz., “Final Report on Presidential Elections in Azerbaijan, 11 October 1998”, (Çevrimiçi) 
http://www.osce.org/documents/odihr/1998/11/1230_en.pdf, 11 November 1999 
382 A.y., 
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PA’nın ısrarla vurguladığı MSK’nın terkibinin paritet esasına göre formalaşması 

prensibi kabul edilmemiştir.383  

6 Ağustos 1998’te medya kanuna yapılan düzenlemelerle yazılı basına 

uygulanan sansür tümüyle kaldırılmıştır. 1998 yılına gelindiğinde Dernek Kurma 

Özgürlüğü 1995 yılında kabul edilen kanunla sağlanmaktaydı. Bu kanun 

maddelerinin yetersiz olduğu, yeniden gözden geçirilmesi gerektiği uluslararası 

kuruluşlar tarafından sık-sık vurgulanmıştır. Nihayet, 2003 yılında yeni kabul edilen 

kanunla sıkıntılar giderilmeye çalışılmıştır.  

Azerbaycan’da geniş yasal reform süreci 2001 yılından sonra başlamıştır. 

2005 yılına kadar yapılan toplam yasal reform çalışmaları özet şeklinde EK-3’te 

sunulmuştur. Bu hususta (reform süreci) bir takım yeni yasalar kabul edilmiş, eski 

kanun metinleri Avrupa Konseyi’nin tavsiye ettiği demokratik standartlara uyumlu 

hale getirilerek yeniden düzenlenmiştir.  

2005 yılı sonuna gelindiğinde 222 no’lu 2000 tarihli kararda yer alan 

tavsiyelerin (kanunlarda değişikliklerle ilgili tavsiyeler) neredeyse tümü 

tamamlanmıştır. İç hukuk düzeyi açısından Azerbaycan yasal metinlerini Avrupa 

standartlarına cevap verecek düzeye getirmiştir. Buna rağmen Komite üyelerinin de 

belirttiği gibi, kanunlar sadece kabul edilip onaylanmak için değildir. Yapılan 

düzelişler her bir sıradan Azerbaycan vatandaşının yaşam koşullarına katkıda 

bulunabildiği zaman gerçek verimliliğine ulaşmış olacaktır 

 

 

3.1.6. AİHM Başvuruları 
 

AİHM, Avrupa Birliği Mahkemesi gibi uluslararası mahkemelerin 

kurulmasındaki amaç yerel düzeyde korunamayan veya ihlal edilen bireysel hakların 

uluslararası düzeyde hükümetüstü bir kurum tarafından korunmasını sağlamaktır. 

Gerçektende bu türden mahkemelerin faaliyete başlamasından, kısa bir süre sonra 

başvurular yapılmağa başlamış ve kişiler tarafından cazipliği giderek artmıştır. Aynı 

zamanda verilen kararlarda bireylerden yana tavır almasından dolayı (çoğunlukla), 
                                                 
383 “Observation of Presidential Elections in Azerbaijan (11 October 1998)”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc99/edoc8256.htm 
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demokratik değerlere gerçek manada önem veren devletlerin de mahkeme ve yargı 

kararlarında çok hassas davranmasına neden olmuştur. Aleyhine verilen kararların 

uluslararası alandaki prestijini olumsuz etkileyeceğinin bilincinde olan devletler 

üzerinde bir anlamda caydırıcılık rolü oynadığının da altının çizilmesi 

gerekmektedir. Diğer taraftan bu kurumlar, yeni bağımsızlığını kazanmış ve 

demokratik rejimin uygulamasında sorunlar yaşayan ülke yurttaşları tarafından da 

çok cazip bulunmaktadır. Çünkü bu ülkede halen demokratik değerlerin gelişmesinde 

sorunlar yaşanmakta (özellikle adil yargılanma ve bağımsız mahkemeler konusunda), 

dolayısıyla bireyler istenmeyerek de olsa haksız yargılanmaya veya haksız 

muameleye maruz kalabilmektedirler. Bu nedenle Azerbaycan gibi ülkeler de 

Mahkemeye yapılan başvuru sayısı her yıl giderek artmaktadır. (Tablo 1). Buna 

rağmen  Mahkemenin vermiş olduğu karar sayısı çok düşük düzeyde seyretmektedir. 

Bürokratik sürecin çok karmaşık olması, iç hukuk yollarının tüketilmesi zorunluluğu, 

prosedür gereği çok sayıda belge talep edilmesi, nihai kararın olumlu veya olumsuz 

yönde olacağından emin olunmaması gibi etkenler Mahkemeye başvuru sayısının 

çok büyük rakamlara ulaşmasını engellemektedir. Buna rağmen, Mahkemenin 

Azerbaycan gibi ülkelerde demokratik sistemin güvencesine katkıda bulunacağı da 

inkar edilemez bir gerçektir.  

 

 

3.2. Ermenistan’ın Faaliyetinin Değerlendirilmesi 
 

Bir önceki ana bölümde, Güney Kafkasya ülkelerinden ikisinin 

Azerbaycan’la Ermenistan’ın Konsey üyeliği öncesi ve sonrası faaliyetleri, 

Parlamenter Asamblesi Ad hoc Komitesi tarafından hazırlanan Belgelerin 

(Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Gözlemci Raporları, Parlamento Seçimleri, Gözlemci 

Raporları, yıllık Monitoring Raporları) ışığı altında sunulmağa ve ayrıntılarıyla 

açıklanmağa çalışılmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi bu bölümde iki ülke arasında 

bir karşılaştırmaya gidilecektir. Parlamenter Asamblesi’nin isteklerinin yerine 

yetirilmesinde sağlanan başarı ölçülmeye çalışılacaktır.  
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3.2.1. İnsan Hakları (İfade Özgürlüğü, Din ve Vicdan 

Özgürlüğü) 
 

İfade özgürlüğü temel insan haklarının en önemli özelliklerinden birisi olup, 

bireylerin sahip oldukları fikir, düşünce ve görüşlerini özgürce açıklayabilme 

hakkına sahip olduğunu vurgulamaktadır. Bu hakkın nasıl kullanıldığına 

gelindiğinde, temel olarak yazıla ve görsel medya aracılığıyla yapıldığı kabul 

edilmektedir. Ermenistan’da bağımsızlık sonrası bu alanda belirli sürelerle sıkıntılar 

yaşanmış, buna karşın Konsey üyeliği sonrası gereken yasal düzenlemelerin 

tamamlanmasıyla önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Medya kanunu 1991 yılında 

kabul edilmiş ve 2002 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Bu kanun eski Sovyet tipi 

uygulamaları içermiş, demokratik gereksinimleri karşılamaktan uzak kalmıştır.384 

Buna rağmen, Azerbaycan’da demokratik ihtiyaçlara cevap veren yeni medya 

kanunu 1995 yılında kabul edilmiştir. Her iki ülkede medyanın durumunu 

kıyasladığımızda 1998 yılına kadar kısmen veya tümüyle basılı medya üzerinde 

sansür uygulanmış olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa Konseyi’nde elde edilen Özel 

Misafirlik Statüsü’yle Konsey’in Ermenistan karşısında talepleri artmış, bu nedenle 

Ermenistan tarafı sansürü kaldırmak zorunda kalmıştır. Azerbaycan’ la benzer olarak 

Ermenistan’da da yazılı medya geniş yelpazeye yayılan çeşitli siyasal görüşlerin 

temsilcisi durumundadır. Yayınlanan gazetelerin çoğu temsil ettikleri siyasal 

partilerin yayın organı durumundadır. Azerbaycan’da AK PA tavsiyesi üzerine 2002 

tarihinde medya kanununa ilave ve düzelişler yapılmıştır. Ermenistan’da 2001 

yılında, var olan eski medya kanunu tümüyle değiştirilerek yenisi kabul edilmiştir. 

Yeni kanunun kabul edilmesiyle Avrupa demokratik standartları yakalanmağa 

çalışılsa da, uygulamada sıkıntıların devam ettiği, basılı medyanın halen sorunlarla 

yüzleştiği görülmektedir.  

Muhalefet kanadını temsil eden gazete yazarları, takip ve tehdit 

edilmektedirler. Bazen sadece tehditle yetinilmemekte, gazeteciler fiziki zorlamaya 

da maruz kalabilmektedirler. Muhalif gazete yazarlarının kimliği belirsiz kişiler 

                                                 
384 “Honouring of Obligations and Commitments by Azerbaijan”, 
 (Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc02/edoc9545.htm 
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tarafından sık-sık şiddete uğradığı haberleri uluslararası kamuoyunu rahatsız 

etmektedir. Özellikle, iktidarda bulunan herhangi bir bakan veya yüksek görevli bir 

memura yöneltilen eleştirel içerikli makalelerin yazarları bu şiddet olaylarına maruz 

kalmaktadırlar. Yetkililer hiçbir sorumluluk kabul etmemekte, buna rağmen olayların 

failleri de bir türlü yakalanıp adalete teslim edilememektedir. Bu gelişmeler 

uluslararası kuruluşlar tarafından sürekli eleştirilmiştir.385 Bir diğer husus gazetelerin 

ve onların köşe yazarlarının sık-sık mahkemelere verilmesi ve mahkemelerde 

siparişli kararlarının alınmasına ilişkindir. Mahkeme kararlarıyla gazete yazarları 

tutuklanmakta, gazetenin kendisi yüksek para cezasına çarptırılmaktadır. Zaten 

maddi sorunlar ve ülke geneline ulaşma sorunu yaşayan gazeteler, bu türden 

kararlarla tüm gelirlerini kaybetmekte, dolaysıyla daha zor duruma düşmektedirler. 

Bundan başka, gazetecilere suikast girişimlerinin yapıldığı da görülmektedir.386 

Azerbaycan’la kıyaslama yapıldığı zaman Ermenistan’da yazılı medyanın (muhalif 

kanadı temsil eden) durumunun daha ağır olduğu görülmektedir. Azerbaycan 

Hükümeti medya tarafından yapılan eleştirileri her zaman yerinde bulmakta, 

gazetelere karşı hukuk dışı uygulamalara gitmekten çekinmektedir. Hükümet’in 

ayırım yapmadan tüm gazetelere maliye yardımı yaptığı, muhalif gazetelerin 

hükümete olan borçlarının belirli aralıklarla silindiği bilinen bir gerçektir. AK PA 

oturumlarını yerinde incelemek için muhalif gazete yazarlarına devlet tarafından 

destek sağlanmaktadır. Hükümet bu hususta taraf tutmamaya özen göstermekte, her 

iki kesimin gazetecilerine eşit fırsat sağlamağa çalışmaktadır.  

Buna rağmen görsel medya alanında benzer şeyleri söylemek zor 

gözükmektedir. Ermenistan’da yayın yapan iki TV kanalı hükümetin yayın 

çizgisinden sık-sık ayrıldığı için Radyo Televizyon Konseyi tarafından yayın lisansı 

verilmemiş ve yayınları durdurulmuştur. Yayının durdurulması, kanalların izledikleri 

yayın politikalarıyla değil, vergiden yayınma ve yasal süreci ihmal etme gibi çeşitli 

bahanelerle açıklanmağa çalışılmıştır. TV kanallarının yayın frekansları açık 

artırmayla başka kanallara verilmiştir. Bu açık artırma sürecine yayınları durdurulan 
                                                 
385 “Protocol of the Workshop on Freedom of Information,” (Çevrimiçi) 
http://www.osce.org/documents/oy/2002/01/149_en.pdf, 24 January 2002, Aynı zamanda Bknz., 
“Armenia - Annual Report 2003”, (Çevrimiçi) http://www.rsf.org/article.php3?id_article=6496, 
“Armenia - 2004 Annual Report”, (Çevrimiçi) http://www.rsf.org/article.php3?id_article=10548  
386 “Armenia - Annual Report 2003”, (Çevrimiçi) http://www.rsf.org/article.php3?id_article=6496, 
“Armenia - 2004 Annual Report”, (Çevrimiçi) http://www.rsf.org/article.php3?id_article=10548 
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A1+ ve Noyan Tapan kanallarının yetkilileri bırakılmamıştır. Sonuçta, 

Ermenistan’da bağımsız yayın yapan kanallar hükümet politikalarından kenara 

çıkamamakta, hükümet yanlısı yayınlar yapmak zorunda bırakılmaktadırlar.387 

Azerbaycan’la kıyasladığımız zaman, 2005 yılına kadar geçen zaman itibariyle iki 

özel TV ve bir radyo kanalı kapatılmıştır. Bunlardan ilki 1995 yılında siyasal içerikli 

nedenlerle (Sara TV ve Sara FM), diğeri ise vergiden yayınma ve vergi kaçakçılığı 

gibi nedenlerle kapatılmıştır (ABBA TV). Buna rağmen, Ermenistan’dan farklı 

olarak gerçek anlamda bağımsız yayın yapan iktidarın yayın politikasını takip 

etmeyen bir özel TV kanalı yayınını sürdürmektedir (ANS TV ve ANS FM). Bu 

kanal da bir öncekiler gibi vergi kaçırma ve Devlet Radyo TV Konseyi’nin 

talimatlarına uymasa da, bu gibi nedenler bahane gösterilmemiş ve kanalın yayını 

durdurulmamıştır. İlgili kanal sık-sık muhalefet parti temsilcilerine yer vermekte, 

onları yayınlarına konuk olarak davet etmektedir.388 Bu tutum Azerbaycan iktidarının 

topluma olan güveni ve demokratik değerlere saygısından kaynaklanmaktadır. Tabi 

Azerbaycan iktidarının bu hususta eleştirilecek yanları yok değildir ve daha önce 

kapatılan TV kanalları buna örnek gösterilebilir. Buna rağmen İlham Aliyev’in 

Cumhurbaşkanlığı döneminde genellikle daha özgürlükçü bir havanın hakim olduğu 

söylenebilir.  

Seçim kampanyalarında (Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinin her 

ikisinde) muhalif kesimin temsilcilerine sağlanan ücretsiz yayın hakkı konusunda her 

iki ülkede de sorun yaşanmamıştır. Hem Ermenistan hem de Azerbaycan, Avrupa 

Konseyi’nin bu hususta yapmış olduğu tavsiyelerin tümünü ayrıntılarıyla yerine 

getirmişlerdir. Muhalefet parti adayları özgür bir şekilde fikirlerini kendilerine 

sağlanan ücretsiz TV yayın hakkından yararlanarak topluma sunabilmişlerdir. Ayrıca 

seçim kampanyası boyunca her iki ülkenin Kamu TV(İTV) kanalları kısmen daha 

bağımsız olmaya, iktidar partisini destekleyen yayınlara yer vermemeye özen 

göstermiştir. Buna rağmen hem seçim döneminde, hem de seçim sonrası dönemlerde 

devlet kaynaklı TV kanallarının muhalefet temsilcilerine hiç yer vermemesi, sürekli 

                                                 
387 Daha fazla bilgi için Bknz., 9542 nolu Rapor (Doc. 9542, 18 Eylül 2002), 20286 nolu Rapor (Doc. 
10286, 20 Eylül 2004) 
388 “Functioning of Democratic Institutions in Azerbaijan”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10569.htm 
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iktidar partisinin politikalarını içeren yayınlar yapması sürekli eleştiri konusu 

olmuştur. Bu eleştiri her iki ülke için de geçerlidir.        

Güney Kafkasya ülkeleri arasında din ve vicdan özgürlüğü, aynı zamanda da 

azınlık haklarının en fazla ihlal eden devlet Ermenistan’dır. Bu Avrupa Konseyi 

Parlamenter Asamblesi tarafından değişik zamanlarda hazırlanan belgelerle ispat 

edilmiştir. Azerbaycan ve Gürcistan’da yetmişin üzerinde etnik azınlığın yaşamasına 

rağmen (bunlardan bazılarının sayısı yüz binin üzerindedir), Ermenistan’da 

neredeyse hiç etnik azınlık bulunmamaktadır. 1988 yılından başlayarak yürütülen 

devlet politikalarıyla Ermenistan’da yaşayan Azerbaycanlılar (bu topraklar 

Azerbaycanlıların ata yurtlarıdır) zorla göç ettirilmiştir. Şu an itibariyle (2007) 

Ermenistan’da bir tane de olsun Azerbaycanlı yaşamamaktadır. Aynı zamanda 

ülkede yaşayan Rusların neredeyse tümü de uygulanan politikalarla ülkeni terk 

etmek zorunda kalmışlardır. Şu an itibariyle ülkede yaşamakta olan ender etnik 

azınlıklar içerisinde Kürtlerin ismi geçmektedir. Kürtlerle ilgili bilgiler Parlamenter 

Asamblesi Ad hoc Komitesi tarafından hazırlanan 20 Eylül 2004 tarihli 10286 nolu 

belgede yer almıştır.389 Yezidi ve Kürt azınlıklar olarak kendi içerisinde ayrılmış 

olan bu gruplara hiçbir kültürel, sosyal ve hukuki haklar tanınmamıştır. Bu azınlığın 

kültürel ve tarihi değerlerini (miraslarını) yaşatabilmek için Ermenistan hükümeti 

tarafından hiçbir girişimde bulunulmamıştır. İlgili raporda Ermenistan’a bazı 

tavsiyelerde bulunulmuşsa da, konuyla ilgili her hangi bir ilerleme 

kaydedilmemiştir.390 Buna rağmen Azerbaycan’da durumun tümüyle farklı olduğu 

söylenebilir. Azerbaycan sınırları içerisinde çok sayıda etnik azınlık yaşamakta ve 

onların kültürel, toplumsal ve tarihi değerlerine hükümet tarafından saygı 

gösterilmekte, gerekli maddi ve manevi destek sağlanmaktadır. Ülkede yaşayan etnik 

azınlıkların büyük çoğunluğunun kültür merkezleri faaliyet göstermektedir. Bu 

türden merkezlerde ilgili toplumların kültürel ve folklor değerleri, ana dilleri korunup 

yaşatılmaktadır.  

                                                 
389 “Implementation of Resolutions 1361 (2004) and 1374 (2004) on the Honouring of Obligations and 
Commitments by Armenia”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc04/edoc10286.htm 
390 Konu için ayrıca bknz., “Final Protocol of the Conference for the Protection of National Minorities 
in Armenia”, (Çevrimiçi) http://www.osce.org/documents/oy/2001/08/150_en.pdf 31 August 2001, 
“The Ethnic Minorities of Armeni”, (Çevrimiçi) 
http://www.osce.org/documents/oy/2002/01/148_en.pdf, 1 January 2002 
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Ermenistan’da hakim din ideolojisinin dışındaki akımlara da faaliyet alanı 

sağlanmamaktadır. Dini hayata hakim olan Grigoryan Kilisesinin dışındaki diğer dini 

azınlıklara kendi ibadetleriyle meşgul olmak/kendi ibadetlerini yapmak olanağı 

sağlanmamıştır. 10286 nolu Belgede bu hususa dikkat yetirilmiş, özellikle dini 

alanda değişik bir akımı temsil eden Jehovan’s Witnesses derneğinin kayıt altına 

alınması sürecinin sürüncemede bırakıldığına atıf yapılmıştır.391 Buna rağmen 

Azerbaycan’da durumun bundan daha farklı olduğunu söyleyebiliriz. Azerbaycan’da 

yaşayan Gürcüler (Katolik Kilisesi), Ruslar (Ortodoks Kilisesi), Yahudiler ve diğer 

etnik azınlıklar özgür bir şekilde kendi kilise veya ibadethanelerinde ibadet 

yapabilmektedirler. Bu hususta ilgili azınlık temsilcilerinden hiçbir şikayet 

gelmemektedir. Ayrıca Azerbaycan toplumun (Müslüman toplum) kendi içerisinde 

de mezhepsel ayırıma sahip olduğu görülmektedir. Nüfusun %80’ni Şii, %20’si 

Sünni mezhebine mahsustur (ibadet etmektedir). Fakat bu hiçbir zaman mezhepsel 

çatışmalara neden olmamakta, Şii çoğunluk ve devlet Sünni azınlığın haklarına her 

zaman saygı göstermektedir. Ah hoc Komite üyelerinin Azerbaycan’ın etnik 

azınlıklar yaşayan bölgelerine sık-sık yaptıkları ziyaretleri sonrası gelinen durumun 

bizzat şahidi olmuşlardır. Nitekim Komite üyeleri tarafından hazırlanan Monitoring 

raporlarının hiç birisinde etnik azınlıklar sorunu başlıklı bir bölüme rast 

gelinmemiştir. Bu durum Komite tarafından sürekli takdir edilmiştir.392 

 

 

3.2.2. Serbest Toplanma Özgürlüğü 
 

Modern demokrasilerin sağlamağa çalıştığı bir diğer husus bireylerin siyasal 

katılıma olan ilgisini artırmak, dolayısıyla kendilerini yönetecek kişilerin 

seçilmesinde daha aktif bir şekilde rol almalarını sağlamaktadır. Doğru ve bilinçli 

tercih için bireylerin toplumsal gelişmelerden haberdar olmaları gerekmektedir. Bu 

görev siyasal partilerle birlikte STK’ların da üzerine düşmektedir. Sadece seçim 

kampanyaları döneminde değil, normal zamanlarda yaşanan gelişmelere demokratik 

                                                 
391 AK PA Raporu 10286. 
392 “Functioning of Democratic Institutions in Azerbaijan”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10569.htm 
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tavır ve tutumlarını ortaya koyabilmeleri için (olumlu veya olumsuz), bireylere 

serbest toplanma özgürlüğünün sağlanması gerekmektedir. Bu hem siyasal partilerin, 

hem de STK’ların kendi politika ve programlarını topluma sunabilmeleri için en 

uygun bir vasıtadır. Dolayısıyla, serbest toplanma özgürlüğünü sağlamak bireylerin 

siyasal hayatta daha aktif rol almasını, aynı zamanda daha bilinçli siyasal tercihler 

yapmasını sağlamaktadır. Özellikle yeni bağımsızlığını kazanmış olan ülkelerde bu 

husus son derece önemlidir. Özel Misafirlik Statüsü’nün elde edildiği 1996 yılına 

kadar Ermenistan’da serbest toplama alanında kısıtlamalara gidildiğini görüyoruz. 

Cumhurbaşkanı L. Ter-Petrosyan’ın istifasına kadar geçen süre boyunca izinsiz 

gösterilere polisin sert müdahaleleri yaşanmış, dolayısıyla gösterilere resmi izin 

verilmemiştir. İlk ciddi izinsiz gösteri, L. Ter-Petrosyan’ın Dağlık Karabağ barış 

antlaşmasını imzalamasının ardından düzenlenmiştir. Gösteriye katılım o kadar 

yoğun olmuştur ki, polis müdahale etmeye cesaret gösterememiştir.393 Birkaç gün 

üst-üste devam eden gösteriler L. Ter-Petrosyan’ın kurmaylarının, sonunda 

kendisinin istifasıyla sonuçlanmıştır. Kocharyan’ın iktidara gelişinden sonra, seçim 

kampanyaları dışında gösterilere izin verilmediği, serbest toplanma özgürlüğünün 

kısıtlandığını görüyoruz. 30 Mayıs Parlamento seçimleri ve 16 Mart 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçimin favorisi dönemin Başbakanı ve milliyetçi 

kesime hitap eden Kocharyan olarak gösterilmekteydi. Aynı zamanda Kocharyan 

taraftarlarının ağırlıkta olduğu, L. Ter-Petrosyan’ın politikalarına tepki gösteren 

seçmenlerin büyük çoğunluğunun Kocharyan’ı desteklediği görülmüştür. Bu nedenle 

Kocharyan toplum içerisinde güçlü nüfusa sahip olduğunu ispat etmek için izinli 

gösterilere karşı çıkmamıştır. Seçime katılacak tüm adayların serbest gösteriler 

düzenlemelerine müdahale edilmemiştir.394 Buna rağmen seçim yarışması iki aday 

arasında devam etmiştir (Kocharyan ve Demirchiyan). Bu iki adayın lehine 

düzenlenen gösteri ve mitinglere katılım yoğun olmuştur. Cumhurbaşkanı seçilen 

Kocharyan’ın ülkede yaranan milliyetçi dalganın etkisiyle Parlamento seçimlerinde 

de başarılı olacağı giderek anlaşılmağa başlamıştır. Bu nedenle kendi taraftarlarının 

ağırlıkta olacağını tahmin eden Kocharyan Parlamento seçimlerinde de gösteri ve 

                                                 
393 Bülent Demir, Tigran Nazaryan, “Kafkasya da Karışıyor”, Hürriyet Gazetesi, 6 Şubat 1998. 
394 “Preliminary Statement of the Presidential Elections in Armenia, 16-30 March 1998”, (Çevrimiçi) 
http://www.osce.org/documents/odihr/1998/04/1214_en.pdf, 1 April 1998 
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mitinglere izin vermiştir. Dolayısıyla, 1998 yılında yapılan seçim kampanyaları 

boyunca serbest toplanma özgürlüğünde kısıtlamaya gidilmemiştir.395  

Buna rağmen seçimlerde çok sayıda ihlal ve usulsüzlükler yaşanmış, bu 

hususa bir önceki bölümde yeterince yer verilmiştir. Ekonomik sorunları çözmede 

verdiği sözleri tutamayan ve Dağlık Karabağ sorunun çözümü hususunda 

Azerbaycan karşısındaki üstün konumunu kaybeden Kocharyan’a karşı tepkiler 

yaranmış ve giderek de tepkinin şiddeti artmağa başlamıştır. 1999 tarihli malum 

Parlamento baskınından sonra, ülkedeki hassas durumu bahane getiren Kocharyan 

muhalefetin faaliyetini kısıtlamış, gösteri ve mitingleri yasaklamıştır. AK PA 

uzmanları ve AGİT temsilcileriyle sürdürülen görüşmelere rağmen 2003 yılına kadar 

hiçbir miting ve gösteriye izin verilmemiş, izinsiz gösteriler polisin sert 

müdahalesine maruz kalmıştır.396 Azerbaycan’la kıyaslandığı zaman durumun 

Ermenistan’dan çok-çok ileride olduğu söylenebilir. Azerbaycan’da gösterilere 1995 

seçimlerinden itibaren resmi izin verilmeğe başlamıştır. Seçim kampanyalarında 

muhalefetin miting taleplerine olumlu cevap verilse de, hükümetçe gösterilen yerin 

uygun olmadığını öne süren muhalefet şehrin merkezinde gösteriler yapmaya 

çalışmış, bu da polisle çatışmaya neden olmuştur. Azerbaycan’da miting ve gösteriler 

belirtilen tarihten sonra hiçbir zaman yasaklanmamıştır. Süreç her zaman seçim 

kampanyaları döneminde başlamış ve Ermenistan’dan farklı olarak seçim sonrası 

dönemde de devam etmiştir. Buna rağmen kesintiye sebep her zaman muhalefet 

tarafından izinsiz gösterilere teşebbüs veya mitinglere verilen izin kurallarından 

kenara çıkılması olmuştur. 2003 Cumhurbaşkanlığı ve 2005 Parlamento 

seçimlerinden sonra da benzer durumlar yaşanmıştır. Hükümet muhalefetin barışçıl 

toplama özgürlüğünü suiistimal ettiğini neden göstererek, bu hakkı kısıtlama yoluna 

gitmiştir. Ermenistan’dan farklı olarak içinde bulunduğumuz dönem itibariyle (2007) 

Azerbaycan’da serbest toplanma özgürlüğü sağlanmakta, muhalefet ise miting için 

ayrılmış yerlerin şehirden çok uzak olduğunu söyleyerek, şehir merkezi ısrarını 

sürdürmektedir.              

 
                                                 
395 “Final Report on Parliamentary Elections in Armenia, 30 May 1999”, (Çevrimiçi) 
http://www.osce.org/documents/odihr/1999/07/1217_en.pdf 30 July 1999. 
396 “Honouring of Obligations and Commitments by Armenia”, (Çevrimiçi), 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc02/edoc9542.htm. 
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3.2.3. Siyasal Katılma 
 

Siyasal katılma denildiği zaman, yurttaşların devletin çeşitli düzeylerdeki 

karar ve uygulamalarını etkileme eylemlerinin anlaşıldığını söyleyebiliriz. Mahalle 

ya da köy yöneticisinden devleti yönetenlere kadar, çeşitli düzeylerde yapılan 

seçimler, siyasal katılma olgusunun yalnızca bir bölümünü oluştururlar. Çağdaş 

demokrasilerin gelişmişliği, siyasal katılmanın yaygınlığı ve etkinliğiyle ölçülür 

olmuştur. Dolayısıyla, günümüzde bir rejimin demokratikliği, halka tanıdığı siyasal 

katılma olanakları ile ölçülür hale gelmiştir.397 Ayrıca bir önceki bölümde de ifade 

edildiği gibi bireylerin siyasal hayata aktif şekilde katılması demokratik rejimin 

işlevselliği açısından önem arz etmektedir. Bunun anlamı bireylerin seçimlere 

katılarak iradesini özgürce ifade etmek veya her hangi siyasal parti aracılığıyla 

seçilebilmek hakkının bulunduğudur. 1991 yılından itibaren (bağımsızlığını 

kazandığı tarihten itibaren) Ermenistan’da Cumhurbaşkanlığı, Parlamento ve Yerel 

seçimler yapılmıştır. Bu seçimlerin çoğu uluslararası gözlemciler tarafından 

gözlemlenmiş ve çeşitli açılardan eleştirilere tabi tutulmuştur. Azerbaycan’da olduğu 

gibi Ermenistan’da da seçimlere genel olarak iki açıdan yoğun eleştiriler 

yöneltilmiştir; adaylar arasında eşit olmayan yarışma koşulları ve seçim sonuçlarının 

güvenirliği. 1995-2005 yılları arasında yapılan tüm seçimleri incelediğimiz zaman bu 

iki sorunla her zaman karşılaşıldığı görülmektedir. Adaylar arasında eşit olmayan 

maddi koşullar, devlet kaynaklarının sürekli olarak hükümet yanlısı adaylardan yana 

kullanılması, devlet TV kanallarında iktidar temsilcilerinin sürekli reklamlarının 

yapılması gibi durumlar örnek gösterilebilir.398 1998 seçimlerine kadar çeşitli siyasal 

parti veya blokların çeşitli nedenlerle seçimlere katılmalarının engellendiği 

görülmüştür. Bu da dolayısıyla sürecin hükümet temsilcisi adayının lehine 

çalışmasına yardımcı olmuştur. 1998 sonrası seçimlerde benzer durumlar 

yaşanmamış, hükümetin bu hususta çok dikkatli olduğu görülmüştür. 1998 

Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimleri kısmen olumlu not almış, genelin 

iradesini yansıttığı (kısmen) ifade edilmiştir Diğer eleştiri konusu seçim sonuçlarının 
                                                 
397 Ahmet Taner Kışlalı, “Siyasal Katılma ve Seçimler” (Çevrimiçi) 
http://www.1001kitap.com/Guncel/Ahmet_Taner_Kislali/siyasal_sistemler/ss2_21.html  
398 Daha fazla bilgi için bknz., 9542 numaralı Rapor (Doc. 9542, 18 Eylül 2002), 10286 numaralı 
Rapor (Doc. 10286, 20 Eylül 2004), 10601 numaralı Rapor (Doc. 10601, 24 Haziran 2005) 
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güvenirliği ile ilgilidir. Şimdiye kadar yapılan hiçbir seçim uluslararası gözlemciler 

tarafından tam geçer not alamamıştır. Oyların sayılması sürecinin ihlal edildiği 

belirtilmiş, dolayısıyla bu gibi usulsüzlüklerin seçim sonuçlarının güvenirliğine gölge 

düşürdüğü vurgulanmıştır.  

Azerbaycan’da da durum benzer özelliklere sahip olmuştur. Buna rağmen 

özellikle 2001 yılından sonra yapılan seçimlerde önemli ilerlemelerin sağlandığı 

belirtilmiştir. 2003 ve 2005 yılında yapılan seçimlerde seçim kampanyalarında hiçbir 

sorun yaşanmamıştır. Tüm Cumhurbaşkanı adaylarına (2003) ve tüm siyasal partilere 

(2005) özgür bir şekilde kendi reklamlarını yapma fırsatı sağlanmıştır. Serbest 

toplanma özgürlüğüne Azerbaycan’ın bütün bölgelerinde olanak sağlanmış, adaylara 

devlet TV kanallarından ücretsiz yayın hakkı tanınmıştır. Seçim kampanyaları 

döneminde hiçbir muhalefet temsilcisi veya muhalif gazete ve dergi kısıtlama, baskı 

veya şiddete maruz kalmamıştır (2005 yılına kadar). Bu gelişmeler Azerbaycan’daki 

durumu Ermenistan’dan üstün kılan özellikler olmuştur.399  

İki ülke arasındaki bir diğer farkın yönetici kadroları açısından olduğu 

söylenebilir. 1995-2005 yılları arasında Azerbaycan’da iki Cumhurbaşkanı 

yönetimde olmuştur. Haydar Aliyev (1993-2003) ve İlham Aliyev (2003- ). İlham 

Aliyev Cumhurbaşkanı seçilirken kendisinden öncekinin yürüttüğü politikaları 

desteklediğini ve gelecekte de bu politikaları devam ettireceğini belirtmiştir. Nitekim 

toplumun siyasal, hukuksal ve toplumsal hayatında Haydar Aliyev çizgisinin devam 

ettirildiği görülmektedir. Ermenistan’da tam tersi gelişmeler gözlemlenmiştir. L. Ter-

Petrosyan daha çok ılımlı ve Avrupa yanlısı politikalar izlemesine rağmen, 1998 

yılında itibaren Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Kocharyan daha çok milliyetçi 

değerlere ağırlık vermekte ve Rusya yanlısı politikalar izlemektedir. 

Son olarak şunu da söylemekte yarar vardır. Eski SSCB cumhuriyetleri 

arasında ilk kez Ermenistan’da bir Cumhurbaşkanı kamuoyu tepkisini dikkate alarak 

istifa etmek iradesi göstermiş, yine ilk kez Ermenistan’da seçimlerde ikinci tura 

gidilebilinmiştir. Burada önemli olan hangi politikalar izlenmesinden ziyade, 

                                                 
399 Tek istisna Monitor dergisinin başyazarı Elmar Hüseynov’un suikast sonucu öldürülmesi ve 
faillerinin bir türlü yakalnıp adalete teslim edilememesi olmuştur. Ayrıca daha fazla bilgi için bknz., 
“Azerbaijan: Editor of Independent Weekly Shot Dead”, (Çevrimiçi) 
http://hrw.org/english/docs/2005/03/04/azerba10256.htm 
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yönetimde olan kişilerin kamuoyuna karşı sorumlu oldukları bilinç ve hassasiyetine 

sahip olduklarıdır.  

 

 

3.2.4. Dernek Kurma Özgürlüğü  
 

Dernek kurma özgürlüğü denildiği zaman, demokratik rejimin işlevselliğinin 

kilometre taşlarından birisi olan Sivil Toplum Kuruluşları anlaşılması gerekmektedir. 

Gerçekten de bağımsız (siyasal iktidardan bağımsız) bir yapıya sahip ve kendi 

görevlerini hiçbir baskıya maruz kalmadan icra eden STK’lar demokratik rejimlerle 

yönetilen devletlerde vazgeçilemez kurumlar olarak kabul görmektedirler. Bir önceki 

bölümde STK kavramının tanımı ve ifade ettiği anlam üzerinde ayrıntılarıyla 

durulduğu için, sadece bir hususun vurgulanmasına ihtiyaç vardır. Sivil toplum 

kavramı, devletin ve devlet otoritesinin dışındaki ekonomik ve toplumsal alanı 

nitelemek için kullanılan otorite alanı dışında, kendi ilke ve kurallarına göre işleyen 

ve kendi kendini düzenleyen özerk alanları ifade etmek için kullanılmaktadır. Diğer 

bir ifadeyle, devletin müdahalesi dışında birey ve grupların kendi alanlarını 

düzenlemelerini ihtiva etmektedir.400 Bu tanımda özet olarak STK’ların görevlerinin 

ne olduğu anlatılmıştır. Görüldüğü gibi, STK’lar devlet yönetiminin dışında var olan 

özel alanı koruyan, özgürlükleri savunan bir işleve sahiptir. Bu özelliklerinden 

hareketle Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nde bu kurumların varlığına önem 

vermiş, Ermenistan’ın üyeliğine ilişkin kabul edilen kararda bu konuya atıfta 

bulunmuştur (221 nolu karar, paragraf. 13).   

Ermenistan’da yeni Sivil Toplum Kuruluşları kanunu 24 Aralık 2001 yılında 

kabul edilmiştir. Kanun tasarısının hazırlanmasında yerli ve uluslararası uzmanların 

görüş ve tavsiyeleri dikkate alınmıştır. Buna rağmen yerel kuruluşlar yapılan 

tavsiyelerin formalite karakteri taşıdığını, çoğu tavsiyelerin hükümetçe dikkate 

alınmadığını, dikkate alınan tavsiyelerin de uygulamaya konulmayacağını 

belirtmişlerdir. Özellikle yeni STK’ların Adalet Bakanlığı tarafından kayıt altına 

alınması sürecinde yaşanan sıkıntılar devam etmiştir. Örnek olarak yeni dini cemaate 

                                                 
400 Aytekin Yılmaz, a.g.e., s. 324 
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sahip ve yeni akım oluşturan ve toplum arasında giderek nüfuz kazanmaya başlayan 

Jehovan’s Witnesses derneği ve 1992 yılında kurulan ve halen kayıt edilmeyen Jesus 

Warriors kilisesi gösterilebilir. Bu iki derneğin önde gelen üyeleri baskılarla 

yüzleşmiş, çeşitli zamanlarda tutuklanarak hapse atılmışlardır. Bu tutuklamaların 

hükümetle yakın ilişkileri olan Ermenistan Apostolik kilisesinin isteğiyle yapıldığı 

söylenmiştir.401 Buna rağmen önemli anayasal reformlar zamanı ve yeni kanunlar 

kabul edilirken hükümet yetkililerinin STK temsilcilerinin görüşlerine başvurdukları 

vurgulanmıştır. Bununla birlikte STK temsilcileri kendileri tarafından sunulan 

tavsiyelerin hiçbir zaman hükümetçe dikkate alınmadığının bir daha altını 

çizmişlerdir.  

Azerbaycan’daki durumla kıyaslandığı zaman, benzer durumların yaşandığını 

gözlemleyebiliriz. Her iki ülkede de Sivil Toplum Kuruluşlarının yapıları çok 

zayıftır, toplum içerisinde güçlü nüfuza sahip değillerdir. Bundan başka her iki 

ülkede genel olarak STK’ları üç gruba ayırabiliriz. Hükümeti ve onun politikalarını 

destekleyen ve bu yolla hükümet kaynaklarından faydalanan STK’lar, muhalefet 

partilerinin politikalarını destekleyen STK’lar ve dış kaynaklarla desteklenen ve 

yardım aldığı kurumun politikaları yönünde eylemlerde bulunan STK’lar. Her hangi 

bir yapıda olursa olsun, STK’lar gerçek bağımsız kimliklerini kaybetmişlerdir ve 

toplumsal hayatta kendilerinden beklenen rolü oynayamamaktadırlar. Çeşitli siyasal 

ve ekonomik grupların temsilcisi durumuna düşen STK’lar, tarafsızlığını ve 

toplumsal itibarını kaybederek hükümet karşısında özel alanın koruyucusu işlevini de 

yitirmektedir.  

Azerbaycan ve Ermenistan arasında diğer bir benzer gelişme, AK PA 

tarafından STK’ların kutuplaşmanın giderilmesine ve toplumsal barışın sağlanmasına 

yardımcı ve aracı bir kurum olarak görülmesidir. Komite üyeleri ile yaptıkları 

görüşmelerde, STK temsilcilerine iktidar muhalefet diyalogunun başlatılması için 

inisiyatifi kendi ellerine almaları tavsiye edilmiştir. Azerbaycan’a kıyasla 

Ermenistan’da iktidar muhalefet diyalogu daha yapıcı sonuçlar vermiştir. Bu türden 

karşılıklı görüşmelerin sık-sık yapılmaya başladığı gözlemlenmiştir. Görüşmelerin 

                                                 
401 “Implementation of Resolutions 1361 (2004) and 1374 (2004) on the Honouring of Obligations and 
Commitments by Armenia”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc04/edoc10286.htm 
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yapıcı sonuçlara yol açması uluslararası kuruluşlar ve toplum kesimleri tarafından 

takdir edilmiştir. Ermenistan’da diyalog girişiminin özellikle iktidar temsilcileri 

tarafından başlatılmasına karşın, Azerbaycan’da bu istek muhalefet kanadından 

gelmektedir. Bu da Ermenistan’da muhalefetin Azerbaycan’dan daha güçlü ve etkili 

olduğunu göstermektedir. 

Son olarak üzerinde durulması gereken Azerbaycan’da özellikle STK 

temsilcilerinin (özellikle insan hakları savunucuları düzeyinde) toplumsal hayatta 

giderek daha etkili rol üstlendiği konusuna ilişkindir. Bu husus özellikle siyasi 

mahkumlar ve adaletsiz mahkeme kararıyla tutuklanan kişilerin haklarının ulusal 

veya uluslararası düzeyde savunulması zamanı daha net gözükmektedir. Hem 

Ermenistan, hem de Azerbaycan’da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının 

toplumsal denetim ve taleplerin sıklaşmasıyla daha güçlü yapıya kovuşacağı ve 

giderek toplumun çeşitli kesimleri tarafından destek görmeye başlayacağı 

söylenebilir.   

 

 

3.2.5. Yerel Yönetimler 
 

Demokratik rejimlerin ayırt edici özelliklerinden biri de, siyasal sistemin katı 

merkeziyetçiliğe dayanmaması, güçlü yerel yönetimlere, özerk yönetimlere sistem 

içerisinde yer verilmesidir. Güçlü ve bağımsız yapıya sahip olan özerk yönetimler 

aynı zamanda siyasal iktidarların yüklerini hafifletmekte ve belde/belediye sınırları 

içerisine yayılıp, toplumsal sorunlara daha yakın ve daha gerçekçi yaklaşarak 

demokratik rejimlerin işlevselliğini güçlendirmektedirler. Demokratik rejimlerin 

sağladığı faydalardan yararlanmak ve topluma daha iyi hizmetler sunabilmek için 

yerel yönetimlerin yeterli maddi ve yasal olanaklara sahip  olması da önem arz 

etmektedir. AK PA’nın 221 nolu kararın 13.h paragrafında bu hususa atıf yapılmıştır.  

Ermenistan’da yerel yönetimler kanunu 22 Temmuz 1996 yılında kabul 

edilmiştir. Bu kanun uluslararası kuruluşlar ve yerli STK’lar tarafından yetersiz 

bulunduğundan bazı ilave ve değişikliklerle 7 Mayıs 2002 tarihinde yeniden kabul 

edilmiştir. Buna rağmen uluslararası gözlemciler yasadaki değişikliklerin sembolik 
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nitelik taşıdığını, yerel yöneticilerin yetkilerini yeterince genişletmediğini 

vurgulamışlardır.402 Dolayısıyla, yasal düzenlemelerle yerel yönetimler 

uygulamasına geçilmiş olsa da, uygulamada istenen başarı gerçekleşmemiştir. 

Ermenistan’da yerel yönetimler mevcut anayasaya göre mıntıkalarda (districts) 

gerçekleşir. Bölgeleri (regions) devlet tarafından atanan valilerin idare etmesine 

karşın, mıntıkaları üç yıllık periyotlarla seçilen yerel yöneticiler idare etmektedir. 

Burada çok değişik bir uygulamaya gidildiğini görüyoruz. Toplum kesimlerinin 

birleştiği bir yapı ve sadece tek toplum kesimi uygulamasına gidilmiştir. Dolayısıyla 

şehirlerin (toplum kesimlerinin bir araya geldiği yapıdır) statüsü ve yöneticilerinin 

göreve gelme süreci ve aynı zamanda seçilen yöneticilerle atananlar arasında görev 

paylaşımı ve denetim mekanizması açığa kavuşturulmamıştır.  

Çeşitli toplum kesimlerini oluşturan bireyler veya birey gruplarının yönetime, 

dolayısıyla alınan kararlara (yerel düzeyde) katılması, onları etkileyebilmesi veya 

onları tartışmaya açabilmesi Avrupa Konseyi tarafından tavsiye edilmiş bir modeldir. 

İhtiyarlar Konseyi (Council of Elders) ve Toplum Başkanı (Head of Community) 

gibi düzenlemeler toplumu oluşturan bireyler arasında müzakere ve tartışmalara 

önem veren bir modelin benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. Gözlemci raporları 

incelendiği zaman, kabul edilen bu kanunun temel nedeninin de burada yattığı 

anlaşılmaktadır. Bireylerin toplum içerisinde daha çok müzakereci, tartışmacı ve 

sorunlara soğuk kalmayıp görüşlerini aktarabilen bir konuma getirilmesi 

amaçlanmaktadır. Ermenistan ve Azerbaycan gibi yeni bağımsızlığını kazanmış ve 

demokratik kültürün tam yerleşmediği devletlerin demokratik değerlerin toplumun 

tüm kesimlerine yayılması ve muhalefetle iktidar arasında diyalog kültürünün 

yerleşmesi politikasına ağırlık vermesi gerekmektedir. Bu politikanın bilimsel temeli 

“Müzakereci demokrasi” olarak bilinen sistem modeline dayanmaktadır.  

Müzakereci demokrasi modeline göre, herkesi bağlayan ortak kararların 

ahlaki ve rasyonel açıdan haklılaştırılabilmesi için, ortak çıkarı belirlemeye yönelik 

olan karar alma sürecinin eşit ve özgür bireyler (veya birey grupları) arasında 

                                                 
402 “Honouring of Obligations and Commitments by Armenia”, (Çevrimiçi), 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc02/edoc9542.htm. Ayrıca bknz., 
“Report on the Local Elections in Armenia (20 October 2002)”, (Çevrimiçi) 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=851407&BackColorInternet=e0cee1&BackColorIntranet=e0cee1&BackColo
rLogged=FFC679, 14 Novmeber 2002. 
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rasyonel ve adil biçimde yürütülen kolektif müzakerelere dayanması gerekir.403 

Burada, karar alma sürecine katılanların görüşlerini açıklamasından çok, bu 

görüşlerin müzakere edilmesine vurgu yapıldığına dikkat edilmelidir. Bu vurgu iki 

nedenle yapılıyor. “Birinci neden, liberal demokrasi modelinin öngördüğü çıkarları 

ve beklentileri konusunda tamamen aydınlanmış bireylerin katıldığı bir karar alma 

sürecinin, siyasetin gerçeği ile örtüşmemesidir.”404 Hiç kimse tartışmadan, müzakere 

etmeden kendi çıkarının veya başkalarının çıkarının nerede bulunduğunu tam olarak 

göremez. Dolayısıyla bireyin bu konularda sağlıklı bilgiye ulaşması ancak farklı 

görüşlerin tartışılması, gerçeklerin değerlendirilmesi ve karşılıklı ikna çabalarının 

yürütülmesi ile mümkün olabilir. Müzakere aslında sağlıklı tercihler yapabilmek için 

gerekli bir bilgilenme sürecidir. “Müzakereye özel bir vurgu yapılmasının ikinci 

nedeni, demokratik sürecin asıl hedefinin ortak çıkarın ya da kamu yararının 

belirlenmesi olarak görülmesidir. Demokrasiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran 

unsurlardan biri de budur”405 Diğer yönetim biçimlerinde bir kesimin yararı ya da 

çıkarı ön planda iken, demokrasi tüm halkın yararını (kamu yararını) 

gerçekleştirmeyi hedef alır. Neyin kamu yararına yönelik olduğu, ancak farklı 

bireysel bakışların müzakere edilmesi ve konuya her kes açısından bakılabilinmesi 

ile mümkündür. Yine hiç kimse herkesi etkileyebilecek ortak bir karar bakımından 

önemli sayılan bilgilere tek başına sahip olamaz.  

Görüldüğü gibi AK PA Ermenistan hükümetine yapmış olduğu tavsiyeleri 

yukarıdaki görüşleri baz alarak yapmıştır. En azından yapılan tavsiyelerin içeriğinin 

dayanma noktasıyla yukarıdaki görüşler arasında bir bağlantı vardır. Dolayısıyla, 

ister iktidar-muhalefet diyalogu hususunda olsun, isterse de yerel yönetimler 

hususunda olsun, karşılıklı müzakere ve oturumlar, konuların ve taraflar arasındaki 

anlaşmazlıkların daha gerçekçi bir şekilde çözülmesine getirip çıkaracaktır. Bu da 

demokratik rejimin daha güçlü bir şekilde çalışmasına hizmet edecektir.  

Yerel yönetimlerin Azerbaycan’daki konumuyla kıyaslama yapıldığında, 

kesinlikle Ermenistan’dakine benzer bir uygulamanın olmadığı görülmektedir. Bahsi 

geçen İhtiyarlar Konseyi ve Toplum Başkanı gibi kurum ve makamlar 
                                                 
403 Oktay Uygun, Demokrasinin Tarihsel, Felsefi ve Ahlaki Boyutları, İnkılap yayınları, İstanbul, 
2003, s. 309 
404 A.g.e., s. 310 
405 A.e., s. 312 
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Azerbaycan’da bulunmamaktadır. Belediye başkanları dört yıl arayla yapılan 

seçimler sonucu göreve gelmektedirler. Yerel yönetimler konusunda Azerbaycan’la 

Ermenistan arasında benzer iki nokta bulunmaktadır. Bunlardan ilki, başkentlerin 

statülerinin halen belirginlik kazanmamasıdır. Başkentlerde vali ve belediye başkanı 

görevlerinin ayrı-ayrı tahsis edilmesi ve belediye başkanının seçimle göreve gelmesi 

tavsiye edilmektedir. Bir diğer husus ta yerel yönetimlerin yapılarının (özellikle 

maddi konular, yönetim ve idare gibi konularda) çok zayıf olması, demokratik 

devletlerde sahip olduğu işlevsellikten uzak olmasına ilişkindir. Bu husus AK PA 

tarafından eleştirilmekte, AYBYK uzmanlarının taraflarla yapılan görüşlerinde 

sürekli gündemde tutulmaktadır. 

 

 

3.2.6. Yasal Reformlar 
 

İlk önce şu hususun vurgulanması gerekmektedir: Avrupa Konseyi 

Parlamenter Asamblesi tarafından yapılan reform tavsiyeleri ve üyelik sonrası çok 

sayıda yasal reformların şart koşulması, demokratik standartların yakalanması ve en 

önemlisi de insan haklarını koruyan ve kollayan yasal düzenin sağlanmasına hizmet 

etmektedir. Dolayısıyla, yasal reformların amacı insan haklarının daha iyi 

korunmasına yardımcı olmaktır.  

Ermenistan’da bağımsızlık sonrası yeni Anayasa 5 Temmuz 1995 tarihinde 

kabul edilerek yürürlülüğe konulmuştur. Bu tarihten itibaren yapılan seçimler yeni 

kabul edilmiş anayasaya uygun olarak yapılmıştır. Buna rağmen Avrupa demokratik 

standartlarına uyum göstermede önemli eksiklikler bulunduğu için, Konsey üyeliği 

sonrası anayasada önemli düzeliş ve ilaveler yapılmıştır. Ermenistan Ulusal 

Parlamentosu yeni seçim kanunu 5 Şubat 1999 yılında kabul etmiştir. Bu yeni kanun 

tasarısı geniş siyasi görüşleri temsil eden toplum kesimlerinin bir araya gelmesiyle 

oluşturulmuş ve devam eden dört temel tartışma konusunu kısmen çözüme 

kovuşturmuştur. Bu konular sırasıyla: her iki grupta (proportional ve majority) 

milletvekili sayısı, seçim komisyonlarının terkibi, seçmenlerin kayıt işlemleri ve 

askerlerin oy kullanması prosedürleridir. Buna rağmen uygulamada yaşanan sorunlar 
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devam etmiştir. Şikayetlerin artması ve usulsüzlüklerin giderek büyümesi üzerine 

Avrupa Konseyi Ermenistan tarafına yeni tavsiyeler iletmiş, kanun 3 Temmuz 

2002’te (ilave ve düzelişlerle) kabul edilmiştir.406  

Yerel yönetimler kanunu 22 Temmuz 1996, Mayıs 2002 değişikliklerle yeni 

kanun kabul edilmiştir. 1995 yılında kabul edilen anayasanın çok konuda eksiklikleri 

olduğu görülmüştür. Bu nedenle Konsey’e üyelik sonrası Anayasa Değişim Reformu 

çalışmaları başlatılmış ve taraflar arasında ortak çalışma grubu oluşturulmuştur. 2005 

senesinde anayasadaki kanunların ve hükümlerin büyük çoğunluğu değiştirilmiş, 

özellikle insan hakları, güçler ayırımı, yargının bağımsızlığı ve yerel yönetimler 

konusunda çok önemli düzeliş ve ilaveler yapılmıştır.407  

2004 senesine gelindiğinde bir takım yeni yasal reformların yapıldığını 

görüyoruz. Anayasada değişiklikler paketi tamamlanmış ve 2005 senesinde kabul 

edilmek için referanduma sunulmuştur. AK PA’nın tesviyesi üzerine Ceza 

kanununda da bir takım değişiklikler yapılmıştır. Burada esas konu yargılanmadan 

alıkonulma uygulamasına son verilmesi olmuştur. Yolsuzluklar probleminin çözümü 

için uygulanması gereken Sözleşmeler imzalanmadığı için Ermenistan hükümeti sık-

sık eleştirilmektedir. Bir diğer reform çalışması da serbest toplanma özgürlüğüne 

ilişkin olup, bu değişiklikler Mayıs 2004’te tamamlanarak kabul edilmiştir. Buna 

rağmen, bu kanunun neredeyse hiç uygulanmadığı söylenebilir.  

Azerbaycan’daki yasal reformlarla kıyaslandığı zaman, Ermenistan’ın bir 

takım eksiklikleri bulunduğunu söyleyebiliriz. İlk önce 1995 yılında kabul edilen ve 

dönemin taleplerine cevap vermeyen Anayasada, değişiklikler paketinin hazırlanıp 

bir türlü uygulamaya konulmaması önemli bir eksiklik olarak değerlendirilmiştir. 

Demokratik Avrupa standartlarına cevap vermeyen bir anayasanın yürürlülükte 

olduğu Ermenistan’da AK PA’nın yasal alandaki girişim ve çabaları yetersiz 

kalmıştır (2005). Bir diğer önemli eksiklik Rüşvet ve Yolsuzluklara Karşı Avrupa 

Sözleşmelerinin imzalanmaması ve bunun da uluslararası kuruluşlar tarafından 

tepkiyle karşılanmıştır. Buna rağmen Azerbaycan bu iki Sözleşmeyi imzalamakla 

birlikte, Cumhurbaşkanlığı yanında Yolsuzluklarla Mücadele Birimi oluşturmuştur. 
                                                 
406 “Assessment of Amendments to the Electoral Code of the Republic of Armenia, Adopted on 7 May 
2002”, (Çevrimiçi) http://www.osce.org/documents/odihr/2002/05/1206_en.pdf, 30 May 2002 
407 “Constitutional Reform Process in Armenia”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10601.ht 
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Azınlıklarla ilgili yeni kanun tasarısının hazırlanıp kabul edilememesi de bir diğer 

önemli eksikliktir. Ceza kanunun yeniden düzenlenmesi ve ölüm cezasının 

yürürlülükten çok geç kaldırılması da Azerbaycan’la kıyaslamada bir diğer eksik 

özelliktir. Serbest toplanma özgürlüğü kanunu kabul edilse de uygulamada hiçbir 

ilerleyiş gözükmemektedir. Azerbaycan’da bu hak sınırlanmamakta, şehrin 

merkezinde olmasa da miting ve yürüyüşlere izin verilmektedir. Bir diğer fark seçim 

sistemine ilişkindir. Azerbaycan’da tek sistemli Parlamento mevcut olmasına karşın, 

Ermenistan’da çift sistemli Parlamento vardır. Son olarak MSK’ların terkibine ilişkin 

olarak, bu kurumun Ermenistan’da daha eşit bir yapıya oturtulduğu söylenebilir. 

Azerbaycan’da MSK’nın terkibi iktidar partisi ağırlıklı oluşturulmasına rağmen, 

Ermenistan AK’nin tavsiyelerini benimseyerek daha eşitçi bir yapı oluşturmuştur.408  

 

 

3.2.7. AİHM Başvuruları 
 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, demokratik toplum modeli seçmiş ve bu 

yolda sıkıntılar yaşayan ülkelerde ihlal edilen insan haklarına karşı bir savunma 

mekanizması oluşturmaktadır. Mahkemeye yapılan başvuruları incelediğimiz zaman, 

sadece yeni bağımsız devletlerde değil, Avrupa Birliği ülkelerinden de yoğun 

başvuru yapıldığını görmüş oluruz. Dolayısıyla bir devlet demokratikleşme yolunda 

ne kadar üstün başarı elde etmiş olsa da, kendi sınırları içerisinde zaman-zaman insan 

hakların ihlal edebilmektedir. Tabi burada bireylerin yaşam haklarının ihlal edildiği 

kast edilmemekte, bireylerin devlet karşısında daha özgür duruma gelmesinin 

koşulları sağlanmaya çalışılmaktadır.  

Azerbaycan’la Ermenistan arasında yıllara göre bir kıyaslama yapılırsa, 2005 

yılına kadar Azerbaycan tarafından daha fazla başvuru yapıldığı, 2005 yılında 

Ermenistan’dan yapılan başvuruların iki kat daha fazla olduğu görülmektedir. Bu 

durumu, Ermenistan’da 2004-2005 yıllarında daha baskıcı bir politikanın 

izlenmesiyle açıklayabiliriz. Kabul edilemeyen başvurulara bakıldığı zaman 
                                                 
408 Karşılaştırma için bknz., Azerbaycan: 9545 nolu Rapor (Doc. 9545 18 Eylül 2002), 10285 nolu 
Rapor (Doc. 10285, 20 Eylül 2004), 10569 numaralı Rapor (Doc. 10569, 3 Haziran 2005), 
Ermenistan: 9542 nolu Rapor (Doc. 9542, 18 Eylül 2002), 10286 nolu Rapor (Doc. 10286, 20 Eylül 
2004), 10601 numaralı Rapor (Doc. 10601, 24 Haziran 2005) 
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Azerbaycan’la Ermenistan arasında önemli farkın olduğu söylenebilir. Bunların 

önemli bir bölümü, başvuruların içerisinde insan hakları ihlali unsuru bulunmadığı 

için geri çevrilmişlerdir. Başvuru ve geri çevrilen sayıları arasında oranlar 

kıyaslandığı zaman, Ermenistan’da bu oranın düşük olduğu, dolayısıyla insan hakları 

içeriğine sahip daha fazla olay yaşandığı söylenebilir. Fakat burada bir hususun 

özellikle belirtilmesi gerekmektedir. Ermenistan’da daha fazla insan hakları ihlali 

yaşandığı, Azerbaycan’daysa böyle bir soruna rastlanmadığını düşünmek doğru bir 

tespit olmayacaktır. Hem muhalefet partileri ve uluslararası kuruluşlar, hem de 

hükümet temsilcileri Azerbaycan’da insan hakları ihlalleri yaşandığını kabul 

etmektedirler. Sadece belirtilmek istenen, Azerbaycan’da bu türden ihlallerin 

Ermenistan’a kıyasla daha az olduğu ve giderek de azalmağa doğru gittiği 

yönündedir. Burada en önemli etkenlerin başında; Ermenistan iktidarının başında 

Rusya eğilimli ve Rusya ağırlıklı politika izleyen, Azerbaycan iktidarının başındaysa 

Avrupa eğilimli ve Avrupa değerlerine önem veren bir Cumhurbaşkanının 

bulunmasıdır.  
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SONUÇ 
 

İlk önce şunu vurgulamamız gerekmektedir ki, Avrupa Konseyi Avrupa 

kıtasında çok önemli bir görev üstlenmiştir ve kurulduğu tarihten itibaren bu yönde 

çalışmalarını sürdürmektedir. Konsey’in demokratik rejim modelinin yaygınlaşıp 

gelişmesinde ve örnek model oluşturmasında çok büyük hizmetlerde bulunduğu 

inkar edilemez bir gerçektir. Özellikle yeni bağımsızlığını kazanmış olan ülkelerde 

demokratik rejimin yerleşmesi ve güçlenmesi için Avrupa Konseyi çok önemli 

görevler ve sorumluluklar üstlenmiştir. Soğuk Savaş döneminde süper güçlerin çıkar 

politikalarının gölgesinde kalan demokrasi söylevleri, 1990’lardan sonra tekrar 

güncellik kazanmış ve demokratik rejimi tercih eden ülkelerin sayısında artış 

gözlemlenmiştir. Tabi yeni bağımsızlığını kazanmış olan bu ülkelerin totaliter rejim 

mazileri olduğu için, bu ülkelerde demokratik rejimin güçlenmesi uzun zaman almış 

ve sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır. Bu sıkıntıların en fazla yaşandığı alanlar; insan 

hakları (ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü/azınlık hakları, siyasi mahkumlar), 

medya özgürlüğü, serbest toplanma özgürlüğü, dernek kurma özgürlüğü, siyasal 

katılma olarak sıralanabilir. Görüldüğü gibi, bu konular demokratik rejimin işlemesi 

için olmazsa olmaz koşullarından olup, demokrasilerin başarılı olması için mutlaka 

sağlanması gereken zorunlu ve temel hususlardandır. Konsey’in oluşturduğu 

monitoring grupları da bu hususları incelemektedirler. Ayrıca üye ülkelerde 

yapılması istenen yasal düzenlemeler de ağırlıklı olarak bu demokratik hakları 

kapsamaktadır. Hem Azerbaycan, hem de Ermenistan’ın üyeliğini onaylayan görüş 

kararlarına (opinion decisions) dikkat yetirildiğinde öncelikli olarak bu konularda 

yasal reformlara gidilmesi istenmiştir. Günkü bahsi geçen ülkelerde insan hakları ve 

diğer demokratik özgürlükler alanında sık-sık sıkıntılarla karşılaşılmıştır. Özellikle 

üyelik öncesi dönem incelenmeye tabi tutulursa, hem Azerbaycan, hem de 

Ermenistan’da demokrasinin işleyişinde sürekli sorunlar yaşandığı gözlemlenmiştir. 

Muhalif kesimin temsilcilerinin sürekli baskı altında tutulması, insan haklarının sık-

sık ihlal edilmesi, bir çok siyasal partinin seçimlere katılmalarına izin verilmemesi, 

serbest toplanma özgürlüğünün yasaklanması, siyasal mahkumlar sorununun giderek 

daha kabarık bir şekilde ortaya çıkmaya başlaması en çok sorunlu alanlar olarak 

kabul edilmiştir. Dolayısıyla, demokratik rejimin işleyişinde de sorunlar ortaya 
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çıkmıştır. Konsey üyeliğine kadar (Ocak 2001) bahsi geçen ülkelerde demokrasinin 

işlevselliğinde ortaya çıkan sorunlar her geçen gün daha da artarak devam etmiştir. 

Var olan sorunların giderek artmasının çok sayıda nedeninin olduğu ileri 

sürülmüştür. Yetmiş yıl boyunca tek parti hükümetiyle yönetilmiş olmaları ve 

demokratik rejim mazisinin bulunamayışı bu nedenlerin en başında gelmektedir. 

Bilindiği gibi Azerbaycan ve Ermenistan eski SSCB üyesi olup, yetmiş yıl boyunca 

Komünist Parti iktidarıyla yönetilmişlerdir. Dolayısıyla demokratik rejimin öğelerini 

oluşturan serbest ve yarışmacı seçimler, Parlamentoda farklı siyasal görüşleri temsil 

eden siyasal partilerin varlığı, farklı dünya görüşü ve değişik siyasal çizgiye sahip 

gazete ve dergilerin yayınlanması gibi hususlar bu ülkelerin daha önceki siyasal ve 

toplumsal hayatlarında mevcut olmamıştır. Görüldüğü gibi, her iki ülkede tecrübe ve 

uygulama açısından (demokratik rejim kast edilmektedir) bir yetersizlik ve 

deneyimsizlik mevcuttu. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra (1991), 

bağımsızlığını kazanmış olan on beş cumhuriyetin tümü demokratik ve yasa 

düzenine saygılı yönetim biçimini tercih ettiklerini ve uygulamaya koyacaklarını 

beyan etmişlerdir. Ne var ki, demokratik toplum modelini seçtiklerini beyan etmiş bu 

yeni bağımsız cumhuriyetlerin tümü, gereken tecrübe, deneyim ve bilgiden yoksun 

oldukları için uygulamada sıkıntılar yaşamaya başlamışlardı. Karşılaşılan sıkıntılar 

kısa bir sürede hızla büyüyerek ters tepkiler vermeye başlamış, demokratik 

seçimlerle yönetime gelen hükümetler bir sene gibi kısa süre içerisinde darbelerle (iç 

ve askeri darbelerle) yönetimden uzaklaştırılmışlardır (Azerbaycan, Gürcistan, 

Moldavya, Ukrayna v.d.). İktidara gelen yeni hükümetler demokratik rejim modelini 

devam ettirseler de, sistemin işlevselliğinde ve uygulanmasında yaşanan sorunlar 

devam etmiş, üretilmeğe çalışılan çözümler süreklilik niteliği kazanamamıştır. 

Özellikle Azerbaycan ve Ermenistan gibi savaş durumunda bulunan (bu iki ülke 

coğrafi açıdan da bir birisiyle komşudur) ülkelerde demokratikleşme girişimleri 

(savaş nedeniyle) uzun bir süre ikinci plana itilmiştir. Dolayısıyla burada belirtilmek 

istenen ülkelerin yaşamış oldukları iç sorunların da demokratikleşme girişimlerinin 

hızını kesen etkenlerden olduğu hususudur. Özellikle savaşı kaybeden taraf olan 

Azerbaycan’da yenilginin getirdiği yıkım ve moral kaybı toplumda uzun bir süre 

olumsuz etki bırakmıştır. Toplumun bu moral çöküntüsünü üzerinden atması uzun bir 

zaman almış, bu süre içerisinde demokratik değerlerin sağlanması ve 
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uygulanmasında karşılaşılan sorunlar o kadar da fazla önem arz etmemiştir. Özellikle 

1995 sonrası Güney Kafkasya ülkelerindeki siyasal ve toplumsal durum hem yerel 

STK’ların, hem de uluslararası kuruluşların dikkatini çekmiş, ilgili ülkelerde 

yaşanılan sorunlar uluslararası tartışma forumlarına daha sık-sık taşınmaya 

başlamıştır. Eşit ve yarışmacı koşullara sahip seçimlerin yapılması, adaylar arasında 

taraf gözetilmemesi, ücretsiz TV yayın hakkının sağlanması, serbest toplanma 

özgürlüğüne getirilen yasakların kaldırılması, basına getirilen sansürün kaldırılması, 

seçim sonuçlarının güvenirliği ve adaletli mahkeme sisteminin varlığı gibi sorunlar 

en çok eleştirilen ve tartışılan konular olmuştur. Özelikle AK PA ve AGİT/DKİHO 

sorunlarla daha ciddi bir şekilde ilgilenmiş, hükümet temsilcileriyle sık-sık bir araya 

gelmeye başlamışlardır. Ülke sınırları içerisinde yapılan gözlemlerle sorunların net 

bir şekilde tespit edilemeyeceğini, bu yüzden de üçüncü tarafların gözlem ve 

incelemelerine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan uluslararası kuruluşlar hükümet 

yetkilileriyle görüşlerinde bu sorunlara sürekli vurgu yapmışlardır. Hükümetin 

çözüm üretmekte sıkıntı yaşadığı alanlarda Konsey kendi görüş ve tavsiyelerini 

önermiştir. Ayrıca, sorunlara daha gerçekçi ve kalıcı çözümler üretebilmek için 

Konsey ve hükümetçe atanan uzman kişilerden oluşan ortak çalışma grupları 

oluşturulması da tavsiye edilmiştir. AGİT, AK PA gibi uluslararası kuruluşlar tek 

çözüm yolunun her koşulda bu ülkelerle olan ilişkileri sürdürmek ve sorun yaşanan 

alanlardaki sıkıntıları gidermek için hükümet yetkililerini harekete geçirmek 

olduğuna atıfta bulunmuşlardır. Dolayısıyla bu anlatılanlar baz alındığında şöyle bir 

tespitte bulunulabilir: Yeni bağımsızlığını kazanmış olan Güney Kafkasya ülkeleri 

(Azerbaycan ve Ermenistan) demokratik yönetim modelini seçmiş olmalarına 

rağmen, demokratik değerlerin neredeyse tümünün uygulanmasında sorunlar 

yaşamaktadırlar. Sorunlara kalıcı çözümler üretilememekte, sıkıntılar hep devam 

etmektedir. Hükümeti bu hususta isteksiz kılan en önemli husus, sınırsız hak ve 

özgürlükler sağlanacağı takdirde ülkenin kaosa sürüklenebileceği endişesi olmuştur. 

Nitekim Azerbaycan’da 1992-1993 döneminde benzer durum yaşanmıştır.  

 1995 sonrası hem Azerbaycan, hem de Ermenistan’ın siyasal ve toplumsal 

hayatında bir takım gelişmeler yaşanmıştır (savaşın sona erdirilmesi ve ateşkes 

anlaşmasının imzalanması nedeniyle). Ayrıca, Azerbaycan’ın Konsey’de Özel 

Misafirlik Statüsü kazanması (1996), Ermenistan’ın tam üyelik için başvuruda 
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bulunması (1996) toplumsal hayatta yaşanan gelişmelerin ana nedenlerinden birisi 

olarak değerlendirilebilir. Bu dönemden  itibaren her iki ülkenin başta Avrupa 

Konseyi olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlarla (ağırlıklı olarak AGİT/DKİHO) 

olan ilişkileri belli bir düzene oturmuş ve zaman geçtikçe bu ilişkiler daha da 

yoğunlaşmıştır. Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nde her iki ülke için 

sandalye sayısı tahsis edilmiş, Konsey’in çalışma prensiplerini ve Avrupa 

demokrasilerinde yaşanan gelişmeleri daha yakından takip edebilme fırsatı 

sağlanmıştır. Bundan başka Parlamenter Asamblesi Büro’su Ad hoc Komiteler 

oluşturarak, toplumsal ve siyasal hayatta yaşanan sorunları yerinde tespit edebilmek 

için, ilgili ülkelerde yerinde incelemeler yapmaya başlamıştır. Monitoring raporları 

olarak bilinen bu belgelerin hazırlanmasında yerli STK’lar, siyasal parti liderleri ve 

gazete başyazarlarıyla yapılan görüşmelerde elde edilen bilgilerden yararlanılmıştır. 

Ocak 2001 üyelik tarihine kadar her iki ülkede ortaya çıkan sorunlar şunlar olmuştur: 

Seçim sonuçlarının güvenirliği konusunda taraflar arasında mutabakatın 

sağlanamaması, serbest toplanma özgürlüğü konusunda yaşanan sorunların bir türlü 

çözüme kovuşturulmaması, muhalif kesimin temsilcilerine TV yayınlarından 

yararlanma hakkının tanınmaması (ifade özgürlüğünün kısıtlanması). Hükümet 

yetkilileriyle görüşmelerde bu sorunlar müzakerelerin sürekli gündem konusunu 

oluşturmuş, sorunların biran önce çözüme kovuşturulması için gereken yasal 

düzenlemelerin yapılması gerektiği ısrarla vurgulanmıştır. Bu hususta AGİT Bakü 

ofisinin (başken Erivan’da AGİT’in ofisi bulunmaktadır) de bir takım girişimleri 

olmuştur. AGİT, Bakü’de sürekli temsilciliğin bulunması nedeniyle, hem STK, hem 

de siyasal parti liderleriyle sürekli görüşmeler düzenlemekte, yaşanan sıkıntıları 

yakından gözlemlemek olanağına sahip olmaktadır. Hem AK PA, hem de AGİT 

temsilcileri yaşanan sorunların süreklilik kazanarak bir türlü çözüme 

kovuşturulamamasından duydukları rahatsızlıkları yayınladıkları demeçlerle 

belirtmeye çalışmış, hükümet yetkililerini sorunlara çözüm üretebilmek için biran 

önce yasal düzenlemeleri yapmaları gerektiğine ikna etmeye özen göstermişlerdir. 

Parlamenter Asamblesi’nin Ocak 2000 tarihli tavsiye kararlarında da (Ermenistan; 

Opinion 221, Azerbaycan; Opinion 222) bu sorunlar açık bir şekilde ifade edilmiş, 

Konsey üyeliğinin bu sorunların çözülmesi yükümlüğünü yerine getirmekten geçtiği 

özenle vurgulanmağa çalışılmıştır. Dolayısıyla her iki ülke, Konsey’e tam üye 
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olurken, bahsi geçen sorunları belirtilen zaman sınırı içerisinde çözüme 

kavuşturacakları yükümlülüğü de üstlenmişlerdir. Konsey üyeliği sonrası her iki 

ülkeyle PA arasında çalışma grupları oluşturulmuş (uzman kişilerin katılımıyla), 

sorun yaşanan alanlara ortak çözümler bulabilmek için bir takım girişimler 

başlatılmıştır. Özellikle yasama sisteminde var olan uyumsuzluklar giderilmeye 

çalışılmış, Ceza ve Medeni kanun başta olmakla çok sayıda kanun maddeleri yeniden 

düzenlenmiştir. Anayasaya bir takım ilave ve düzelişler yapılmıştır. Mahkeme 

sisteminde reformlara gidilmiş, eski Sovyet tipi uygulamalara son verilerek, sistem 

Avrupa demokratik değerlerine uyumlu hale getirilmeye çalışılmıştır. 2005 senesine 

gelindiğinde neredeyse reform çalışmalarının yapılmadığı hiçbir alan, ilave ve 

düzelişlerin yapılmadığı hiçbir yasal metin kalmamıştı. Özel TV kanalları, kamuya 

açık olması amaçlanan İTV yayına başlamış, seçim kampanyası boyunca muhalefet 

liderlerine devlet kaynaklı TV kanallarından ücretsiz yayın hakkı sağlanmış (sınırlı 

da olsa), serbest toplanma özgürlüğü sağlanmış, siyasal mahkumların sayılarında 

azalma gözlenmiş, dernek kurma özgürlüğüne getirilen sınırlamalar kaldırılmış, 

muhalif kanadı temsil eden yayın organlarına maddi yardım ayrılması kararlaştırılmış 

ve buna benzer bir takım olumlu uygulamalara gidilmiştir. Uluslararası kuruluşlar on 

sene öncesi dönemle kıyaslama yapıldığı zaman önemli gelişme ve ilerlemelerin 

kaydedildiğinin altını çizmiş, bu nedenle hükümeti takdir eden bir takım açıklamalar 

da bulunmuşlardır. Buna rağmen sürece yöneltilen eleştiriler ve endişeler de devam 

etmiştir. Uluslararası kuruluşların en büyük endişesi yaşanan ilerlemelere rağmen, 

var olan sorunların halen devam etmesi, reform çalışmalarının yasalarla sınırlı 

kalması, bir türlü uygulamaya koyulamamasıdır. Merkezi Seçim Komisyonu’nun 

(Azerbaycan söz konusudur) terkibinin paritet (partiler arsında eşit dağılım) esasında 

formalaştırılmaması, Konsey üyeliği sonrası yapılan 2003 Cumhurbaşkanlığı ve 2005 

Parlamento seçim sonuçlarının muhalefet ve yerli STK’lar tarafından tanınmaması, 

uluslararası kuruluşların seçim sonuçlarının güvenirliğinden endişe duymaları, 

muhalif gazete ve dergi başyazarlarının sürekli takip ve tehdit edilmesi, serbest 

toplanma özgürlüğünün keyfi şekilde kısıtlanması, TV kanallarının muhalefet 

temsilcilerine kapatılması en önemli sorunlar olarak vurgulanmıştır. Hükümet 

yetkililerinin ne kadar tutarlı tezleri olsa ve bu tezlerinde ne kadar haklılık payları 

bulunsa da, demokratik toplum modeli seçmiş bir ülkede bahsi geçen değerlerin 
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sağlanmasında ve uygulanmasında hiçbir sorun yaşanmaması gerekmektedir. 

Sorunların çözümünde ilerleme sağlanması yeterli olmamakta, yaşanılan sorunlara 

köklü çözümler üretilmesi önem arz etmektedir. Dolayısıyla, burada böyle bir tespit 

yapılabilir. Yeni bağımsız cumhuriyetlerde demokratik değerlerin yerleşip 

gelişebilmesi için uluslararası kuruluşlara büyük bir sorumluluk düşmektedir. 

Totaliter geçmişleri bu ülkeleri demokratik değerleri sağlamakta isteksiz davranmaya 

itmekte, bu da surecin çok yavaş ilerlemesine neden olmaktadır. Dolayısıyla 

uluslararası kuruluşlarla olan ilişkiler ve bu kuruluşlara yapılan üyelik başvuruları 

sürecin daha hızlı çalışmasına ve reform çalışmalarının ivme kazanmasına getirip 

çıkarmaktadır (her iki ülke için geçerlidir). 

Görüldüğü gibi yeni bağımsız devletlerde demokratik sürecin hızlanmasında 

Avrupa Konseyi önemli bir görev üstlenmektedir. Fakat burada önemli olan yapılan 

çalışmaların başarılılık derecesi, dolayısıyla reformların yazılı metinlerde 

kalmasından ziyade uygulamaya konulabilmesidir. Hem Azerbaycan, hem de 

Ermenistan üyelik sonrası demokratik değerlerin sağlanması hususunda önemli 

gelişmeler elde etseler de, halen bu ülkeler bir takım sorunlarla karşı-karşıya 

kalmaktadırlar.  

  Son bölümde bu iki ülke arasında kıyaslamaya gidilmeye çalışılmış ve her iki 

ülkenin demokratik değerlerin korunması ve uygulanmasında ne kadar istekli ve 

başarılı oldukları incelenmeye çalışılmıştır. Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler 

sonucu her iki ülkede de gözle görülebilir önemli ilerlemelerin sağlandığı kanısına 

varılmıştır. Gerçekten de Konsey üyeliği sonrası hem Azerbaycan’da, hem de 

Ermenistan’da insan hakları ve diğer temel demokratik değerlerin korunmasında, 

koruma mekanizmasının güçlenmesi için yasal reformların tamamlanmasında çok 

önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu iki ülke karşılaştırma konusu olduklarından, 

temel demokratik değerlerin korunması ve onlara işlevsellik kazandırılması da her 

bir ülke için ayır ayrılıkta ele alınmış ve karşılaştırmaya tabi tutulmuştur. Bazı 

değerlerin uygulanmasında sağlanan başarı açısından Azerbaycan, bazılarında ise 

Ermenistan diğerine üstünlük sağlamıştır. Örneğin, Merkezi Seçim Komisyonu’nun 

paritet esasına göre formalaştırılması, iktidar-muhalefet diyalogunun organize 

edilmesi ve somut sonuçlar doğurması açısından Ermenistan’ın daha başarılı olduğu 

söylenebilir. Ülke sınırları içerisinde yaşayan etnik azınlıklara sağlanan olanak ve 
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fırsatlar, serbest toplanma özgürlüğünün temin edilmesi, muhalefet destekli gazete ve 

dergilere devlet tarafından mali destek sağlanması gibi konularda Azerbaycan’ın son 

derece başarılı olduğu söylenebilir. Karşılaştırma genele yayılarak incelenirse, 

Ermenistan’da genel durumun daha olumsuz bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. 

İkinci bölümün Ermenistan’la ilgili kısmında da ifade edildiği gibi Ermenistan, 

Avrupa temelli demokratik değerlerle Rusya eğilimli otoriter değerlerin kesişme 

noktasında (karar noktasında) bulunmaktadır. Her ne kadar demokratik ve yasa 

düzenine saygılı yönetim sistemini benimsemiş olduğunu beyan etse de, önde gelen 

uluslararası kuruluşların yaygın olan görüşü Ermenistan’ın tümüyle Rusya’nın nüfuz 

alanı içine girdiği, Rusya’nın onayı olmadan her hangi bir girişim ve uygulama 

başlatamayacağı yönündedir. Dönemin Cumhurbaşkanı R. Kocharyan Rusya’nın 

desteği ile iktidara geldiği için Rusya’ya karşı her hangi bir eylem veya girişimde 

bulunamamaktadır. Ayrıca, Azerbaycan’la yaptığı savaşta Rusya’nın desteği ile 

üstün durumunu koruduğu için, bu desteğin yitirilmesiyle hem savaşı, hem de iktidarı 

kaybedeceğinin farkındadır. Kocharyan sonrası iktidara gelecek olan adayın da 

Rusya yanlısı olacağı ve Rusya’nın desteğiyle iktidara getirileceği artık uluslar arası 

kuruluşlarca açık bir şekilde ifade edilmektedir. Bu onu gösteriyor ki, Ermenistan 

daha uzun bir süre Avrupa’nın demokratik değerlerinden uzak kalacak ve bu ülkede 

Avrupa Konseyi standartlarını yakalamak için yapılan ilave ve düzelişler birer yasal 

metinler olmaktan öteye geçemeyecektir. Azerbaycan’da ise durum daha değişik bir 

niteliğe sahiptir. Azerbaycan demokratik dünyanın sahip olduğu değerleri kabul edip 

uygulamada ısrarlı tavrını sürdürmektedir. Ermenistan’dan farklı olarak 

Azerbaycan’da Rusya’nın desteğiyle iktidara gelmiş Rusya yanlısı bir 

Cumhurbaşkanı bulunmamaktadır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 

(kazandığı 2003 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına eleştiriler yapılsa da) 

uluslararası kuruluşlarla yaptığı tüm görüşmelerde, yayınladığı tüm demeçlerde 

demokratik rejim modelini benimsediğini, demokratik değerlere bağlı kaldığını ve 

onların güçlenmesi için (uygulamada var olan sorunların giderilmesi için) tüm görüş 

ve tavsiyelere açık olduğunu beyan etmiştir. Azerbaycan, siyasal, toplumsal ve 

ekonomik içerikli tüm projelerde Avrupa yanlısı politikalar izlemektedir. Bakü-

Tiflis-Ceyhan petrol boru kemerinin açılışı, Bakü-Ahalsalaki-Kars demiryolu projesi, 

Türkmen doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya ihraç edilmesi projeleri gibi. 
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Tüm bu projeler Rusya’ya rağmen yapılmakta, Rusya’nın tüm engellerine rağmen 

gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Dolayısıyla, burada da böyle bir tespit 

yapılabileceğini söyleyebiliriz. İnsan hakları ve diğer demokratik değerlerin 

işlevsellik kazanması ve uygulanmasında sorun yaşanmaması için Avrupa Konseyi 

ve diğer uluslararası kuruluşların girişim ve çabaları sadece bir amaç niteliğine 

sahiptir. Yani AK ve AGİT gibi uluslararası kuruluşların tavsiye ve önerileri, tespit 

edilen sorunlu alanlardaki sıkıntıların giderilmesi için ilgili devlete yardım amacı 

taşımaktadır. Demokratik değerlerin uygulanmasında başarı sağlanması, ilgili ülke 

yönetcisinin iradesinden asılıdır. Yönetici beklenen başarının sağlanmasında 

isteksizce veya bunu yapıyor gibi gözüküp aslında tümüyle bu girişimlere karşıysa, 

Avrupa Konseyi gibi kurumların sayısız girişim ve çabaları (tavsiye ve önerileri) 

sonuçsuz kalacaktır. Dolayısıyla, Avrupa Konseyi’nin yapmış olduğu faaliyetler ne 

kadar önemliyse de, yöneticinin bu yönde istek ve iradesinin bulunması da bir o 

kadar önem arz etmektedir.                           

Son olarak şu hususun vurgulanması gerekmektedir. Dünya genelinde var 

olan devletler arasında bir kıyaslama yapılırsa, demokratik rejimle yönetilen ülke 

sayısı oranının düşük düzeyde kaldığı görülmektedir. Çoğu sayıda devlet, yönetime 

demokratiklik süsü vermeye çalışsa da, uluslararası kamuoyu tarafından 

otoriter/totaliter yönetim olarak kabul görmektedirler. Demokratik rejimlerle 

yönetilen ülkelerin büyük çoğunluğu Avrupa coğrafyasında yer almakta, bu oran 

nerdeyse yüzde yüze ulaşmaktadır (Arnavutluk, Beyazrusya gibi ülkeler istisna 

tutulursa). Bu gelişme, Avrupa kültürünün eski demokratik yönetim mazisine sahip 

olmasından ziyade, kurulan uluslararası örgütler ve onların faaliyetleri ile de 

yakından bağlantılıdır. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve 

İşbirliği Teşkilatı gibi Avrupa kökenli uluslararası kuruluşlar, temel demokratik 

değerlerin savunucusu ve koruyucusu durumunda olup, bu değerlerin güçlenmesi 

için yoğun çalışmalarını sürdürmektedirler. Avrupa Konseyi kendisini Avrupa 

kültürünün bir parçası olarak kabul eden tüm devletleri şemsiyesi altında toplayarak, 

sahip olduğu üye sayısı açısından en büyük bir örgüt haline gelmiştir. Üye 

devletlerde demokratik değerlerin güçlenmesi için Avrupa Konseyi’nin yaptığı 

hizmetler takdir edilmekte ve gelecekte de Konsey’e bu hususta çok önemli görev ve 

ödevler düşeceği görülmektedir.   



 235

KAYNAKLAR 
 
Kitaplar 

 

Avrupa Konseyi Yayınları,   800 Milyon Avrupalı, 2005 

Ateş Toktamış,    Demokrasi (Kavram, Tarihsel Süreç, İlkeler),  

Der Yayınları, İstanbul, 1976 

Beetham David,  Democracy and Human Rights, Malden, 

Blackwell Publishers, 2000   

Gözübüyük Şeref, Gölcüklü Feyyaz  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 

Uygulaması, Turhan Kitabevi, Ankara, 2005 

Gündüz Aslan, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası 

Teşkilatlarla ilgili Temel Metinler, Beta 

Yayınları, İstanbul, 1999 

Forsythe, David.P., Human Rights in International Relations 

(Themes in International Relations), 

Cambridge, Cambridge University Press, 2003 

Morsttadt Kehl, Avrupa Konseyi: Teşkilatı, Amaçları, 

Çalışmaları, Avrupa Konseyi Basın ve 

Enformasyon Müdürlüğü, Ankara 1998 

Mumcu Ahmet,  İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, 

Ankara, Savaş yay, 1992 

Özdek Yasemin, Uluslararası Politika ve İnsan Hakları, Öteki 

Yayınları, Ankara, 2004 

Sartori Giovanni, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, (Çev. T. 

Karamustafaoğlu, M. Turhan) Ankara, Yetkin 

Yayınları, 1993 

Sencer Muzaffer, Belgelerle İnsan Hakları, Beta Yayınları, 

İstanbul, 1988 

Taşkent Savaş, İnsan Haklarının Uluslararası Dayanakları, 

Basisen Yayınları, 1993  



 236

Yılmaz Aytekin, Çağdaş Siyasal Akımlar, Vadi yayınları, 

Ankara, 2003  

Uygun Oktay, Demokrasinin Tarihsel, Felsefi ve Ahlaki 

Boyutları, İnkılap Yayınları, İstanbul, 2003 

 

 

Makaleler 

Dağı İhsan,  “İnsan Hakları ve Demokratikleşme: Türkiye – 

AB İlişkilerinde Siyasal Boyut”, Türkiye ve 

Avrupa, Ed. Attila Eralp, Ankara, İmge 

Kitabevi, 1997. 

 

Gülmez Mesut,  “İnsan Haklarının Uluslararası Korunmasında 

Sözleşmedışı Sistemler ve Türkiye”, 

Türkiye’de İnsan Hakları, Ankara, TODAİE, 

İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi 

yayini, 2000. 

 

Peter T. Muchlinski,  “Human Rights and Multinationals: İs there a 

problem?”, Blackwell Publishing, International 

Affaris, Vol. 77. No:1, January 2001, s.31-48. 

 

Çavuşoğlu Naz,  “Avrupa Konseyi: İnsan Hakları Avrupa 

Sözleşmesinin Denetim Sistemi, Cogito (İnsan 

Hakları), Ed. Korkut Turkuter, Yapı Kredi 

Yayınları, 2000, s. 456. 

Rand Ayn,  “İnsan Hakları” Sosyal ve Siyasal Teori-Seçme 
Yazılar (Der. Atilla Yayla), Ankara Siyasal 
Kitabevi, 1993, s. 258-264. 

 

Gazeteler 

Arslan Faruk,     “Ermenistan’da Seçimler İkinci Tura Kaldı”  

Zaman Gazetesi, 18 Mart 1998. 



 237

Başlamış Cenk,    “Aliyev’in Gölgesinde Seçim” Milliyet 

Gazetesi,  

15 Ekim 2003. 

Başlamış Cenk,    “Aliyev Muhalefeti Başsız Bıraktı”, Milliyet 

Gazetesi,  

5 Kasım 2005. 

Çetinkaya Mirza,    “Ermenistan Sandık Başında”, Zaman 

Gazetesi,  

16 Mart 1998. 

Demir Bülent,  Nazaryan Tigran, “Kafkasya da Karışıyor”, 

Hürriyet Gazetesi, 6 Şubat 1998. 

Demirhan Ahmet,    “Portre, Ermenistan Seçimleri” Radikal 

Gazetesi,  

31 Mayıs 1999. 

Hacibeyli Rövşen,    “Gozukmeyen Cemiyet”, Azadlık Gazetesi,  

5 Kasım 2005. 

Hacıoğlu Nerdun,    “Haydar Baba’sız Seçim”, Hürriyet Gazetesi,  

14 Ekim 2003. 

Hacıoğlu Nerdun,    “Bakü’de Kanlı Seçim”, Hürriyet Gazetesi,  

17 Ekim 2003. 

Hacıoğlu Nerdun,    “Ermenistan Sandık Başında”, Hürriyet 

Gazetesi,  

19 Şubat 2003. 

Lüle Zeynel, Nazaryan Tigran,  “Ermenistan Dün Oy Kullandı”, Hürriyet 

Gazetesi,  

30 Mart 1998. 

Paşasoy Elşad,    “Seçimlerin Sonucu”, Yeni Musavat Gazetesi,  

17 Ekim 2003. 

Öznük Enis,     “Yedi Yılda Dört Cumhurbaşkanı”, Zaman 

Gazetesi,  

11 Ekim 1998. 

Sapmaz İrfan,     “Azerbaycan’da Seçim”, Hürriyet Gazetesi,  



 238

11 Ekim 1998. 

Tunç Ferai, Sapmaz İrfan,  “Azerbaycan’da Seçim Heyecanı”, Hurriyet 

Gazetesi, 10 Ekim 1998. 

Yıldız Aslıhan,  “Bakü’de Seçimler Öncesi Sessiz Bekleyiş”, 

Zaman Gazetesi, 6 Kasım 2005. 

“Aliyev: Adil ve Demokratik Seçimler Olacak”, Zaman Gazetesi, 5 Kasım 2005. 

“Canlı Yayın Yasak: Azerbaycan’ın Gizli Seçimi”, Radikal Gazetesi, 6 Kasım 2005 

“Azerbaycan’da Seçim İhlali İddiasına Araştırma, Hürriyet Gazetesi, 7 Kasım 

2005.  

“Muhalefete Altı Koltuk, Radikal Gazetesi, 8 Kasım 2005. 

“Azeriler Seçimini Yaptı”, Radikal Gazetesi, 12 Ekim 1998. 

“Azerbaycan’da İkinci Aliyev Devri”, Hürriyet Gazetesi, 16 Ekim 2003. 

“Azerbaycan Seçime Hazır”, Radikal Gazetesi, Dış Haberler Servisi, 14 Ekim 2003. 

“Seçim Bitti, Arbede Çıktı”, Radikal Gazetesi, Dış Haberler Servisi, 17 Ekim 2003.. 

“Azerbaycan’da Sıkıyönetim”, Milliyet Gazetesi, 18 Ekim 2003. 

“Ermenistan’da Seçmen Umutsuz”, Radikal Gazetesi, 30 Mayıs 1999. 

“Birlikten İktidar Doğdu”, Radikal Gazetesi, Dış haberler, 1 Haziran 1999. 

“Ermenistan’da Cumhuriyetçi Parti Önde”, Hürriyet Gazetesi, 26 Mayıs 2003. 

“Ermenistan’da Seçimler Hileli”, Radikal Gazetesi, 27 Mayıs 2005. 

“Bakü Kocharyan’dan Endişeli” Zaman Gazetesi, 2 Nisan 1998. 

 “Kriz Gölgesinde Seçim”, Radikal Gazetesi, 20 Şubat 2003. 

“Ermeni Seçimleri İkinci Tura Kaldı”, Hürriyet Gazetesi, 21 Şubat 2003. 

“Ermenistan’da Seçimlerin Galibi Kocharyan”, Hürriyet Gazetesi, 6 Mart 2003 

Yeni Müsavat Gazetesi, İç Haberler Servisi,12 Ekim 1998. 

 

 

Elektronik Kaynaklar 

 

AGİT İstanbul Zirvesi (Olaylar Belgeler), (Çevrimiçi), 4 Temmuz 2000 
 

Dış Politika Enstitüsü “Avrupa Konseyi Olarak Biz Kimiz (Avrupa Gündemi)”,  

(Çevrimiçi), http://www.avrupakonseyi.org.tr 



 239

 

“What is the Comitte of Ministers (CM)?”, 

(Çevrimiçi)http://www.coe.int/T/CM/aboutCM_

en.asp 

 

“How does the Comitte of Ministers Operate”, 

(Çevrimiçi)http://www.coe.int/t/CM/aboutCM_en.asp 

 

“An Assembly: Statutory Provisions and Membership”, (Çevrimiçi)    

http://assembly.coe.int/Main.asp?Link=/AboutUs/APCE_framework.htm  

 

“The Congress: Making Pluralist Democracy Grow”, (Çevrimiçi) 

http://www.coe.int/t/congress/1-Presentation/historie-en.asp 

 

“A Prime Mover in terms of Furthering Local Democracy”, (Çevrimiçi) 

http://www.coe.int/t/congress/1-Presentation/historie-en.asp 

 

“Private Office of the Secretary General and the Deputy Secretary General” 

(Çevrimiçi)http://www.coe.int/t/e/mandates/mandat.asp#P24_920 

 

Jack Donelly,  “What are Human Rights?”, (Çevrimiçi) 

http://www.usinfo.state.gov/products/pubs/hrintro/donelly.html, 4 Eylül 2001 

 

“A Short History of the Human Rights Movement”, (Çevrimiçi) 

http://www.hrweb.org/history.html, 10 Ocak 2001    

 

Şeker Aziz,  İnsan Hakları Açısından Toplumsal Sorunlara Bir Bakış, 

(Çevrimiçi)http://www.sosyalhizmetuzmani.org/insanhaklaribakisi.doc, 30. Aralık, 

2006  

 



 240

Özer Atilla, Ülkemizde Eğemenlik ve Yargı Erkinin AİHM Kararları 

Karşısında Durumu, s.8, 

(Çevrimiçi)http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/anayargo/aozer.pdf 

 

Ahmet Taner Kışlalı,  “Siyasal Katılma ve Seçimler” (Çevrimiçi) 

http://www.1001kitap.com/Guncel/Ahmet_Taner_Kislali/siyasal_sistemler/ss2_21.ht

ml 

 

800 Milyon Avrupalı, Avrupa Konseyi yayınları, 2005, (Çevrimiçi) 

www.avrupakonseyi.org.tr/800milyon/pdf. 

 

Perviz Sadayoğlu, Nermin Nazimgizi, “Azerbaycan’da Metbuat”, (Çevrimiçi) 

http://www.yeniazerbaycan.com/category/2.html/search.php, 18 Kasım 2002 

. 

“Situation in Azerbaijan”, (Çevrimiçi) 

http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc92/edoc6645.ht

m 

 

“Information Report on the Parliamentary Elections in Azerbaijan (9-13 November 

1995)”, (Çevrimiçi) 

http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc96/edoc7430adi

ii.htm 

 

“Accession of Azerbaijan to the Council of Europe”, (Çevrimiçi) 

http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc96/edoc7645.ht

m 

 

“Azerbaijan’s Application for Membership of the Council of Europe”, (Çevrimiçi) 

http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta00/eopi222.htm, 

 

“Addendum III to the Progress Reportof  the Bureau of the Assembly and the 

Standing Committee” (Çevrimiçi) 



 241

http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc95/edoc7430.ad

3.htm 

 

“Azerbaijan’s Application for Membership of the Council of Europe”, (Çevrimiçi)  

http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc00/edoc8748.ht

m 

 

“Ad hoc Committee to Observe The Parliamentary Elections in Azerbaijan (5 

November 2000)”, (Çevrimiçi) 

http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc00/edoc8918.ht

m 

 

“Observation of Presidential Elections in Azerbaijan (11 October 1998)”, 

(Çevrimiçi) 

http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc99/edoc8256.ht

m 

 

“Ad hoc Committee to Observe The Presidential Elections in Azerbaijan (15 October 

2003)”, (Çevrimiçi) 

http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc03/edoc10003.h

tm 

 

“Honouring of Obligations and Commitments by Azerbaijan”, 

(Çevrimiçi)http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc02/e

doc9545.htm 

 

“Implementation of Resolution 1358 (2004) on the Functioning of Democratic 

Institutions in Azerbaijan”(Çevrimiçi) 

http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc04/edoc10285.h

tm 

 



 242

“Resolution 1398 (2004)”, (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta04/eres1398.htm 
 

“Functioning of Democratic Institutions in Azerbaijan”(Çevrimiçi) 

http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10569.h

tm 

 

“European Court of Human Rights Portal” (Çevrimiçi) 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=11987599&skin=hudoc-

en&action=request 

 

“Armenia’s Application for Membership of the Council of Europe” (Çevrimiçi) 

http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc00/edoc8747.ht

m 

 

“Accession of Armenia to the Council of Europe” (Çevrimiçi) 

http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc96/edoc7563.ht

m 

 

“Armenia’s Application for Membership of the Council of Europe”, (Çevrimiçi) 

http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta00/eopi221.htm 

 

“Ad hoc Komitte to Observe the Parliamentary Elections in Armania (30 May 
1999)” (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc99/edoc8448.ht
m  
 

“Armenia’s Application for Membership of the Council of Europe”, (Çevrimiçi) 

http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc00/edoc8747.ht

m 

 

“Ad hoc Committee for the Observation Parliamentary Elections in Armenia (25 

May 2003)” (Çevrimiçi) 



 243

http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc03/edoc9836.ht

m  

 

“Information Report on the Presedential Elections in Armenia” (16-30 Marc 1998) 

(Çevrimiçi) 

http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc98/edoc8058adi

v.htm 

 

“Ad hoc Committee fo the Observation Presidential Elections in Armenia (19 

February – 5 March 2003)” (Çevrimiçi) 

http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc03/edoc9742.ht

m 

 

“Honouring of Obligations and Commitments by Armenia” (Çevrimiçi), 

http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc02/edoc9542.ht

m 

 

“Implementation of Resolutions 1361 (2004) and 1374 (2004) on the Honouring of 
Obligations and Commitments by Armenia” (Çevrimiçi) 
http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc04/edoc10286.h
tm 
 

“Constitutional Reform Process in Armenia” (Çevrimiçi) 

http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc05/edoc10601.h

tm 

 

“The Challenge of Still Unratified Credentials of the Parliamentary Delegation of 

Azerbaijan on Substantial Grounds” (Çevirmiçi) 

http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc06/edoc10813.h

tm 

 



 244

“Final report on the parliamentary elections in Azerbaijan, 6 November 2005” 

(Çevrimiçi) http://www.osce.org/documents/odihr/2006/02/17923_en.pdf 2 February 

2006. 

 

“Report by the OSCE Representative on Freedom of the Media on His (Miklós 

Haraszti) Assessment Visit to Azerbaijan”, (Çevrimiçi) 

http://www.osce.org/documents/rfm/2005/07/15783_en.pdf 14 July 2005 

 

“Report on the registration procedure of NGOs in Azerbaijan”, (Çevrimiçi) 

http://www.osce.org/documents/ob/2005/05/14151_en.pdf 6 Mayıs 2005 

 

“Joint Recommendations on the Electoral Law and the Electoral Administration in 

Azerbaijan”, (Çevrimiçi) http://osce.org/documents/odihr/2004/06/4309_en.pdf, 1 

June 2004 

 

“Final Report on the Presidential Election in the Republic of Azerbaijan, 15 October 

2003,” (Çevrimiçi) http://osce.org/documents/odihr/2003/11/1151_en.pdf   12 

November 2003 

 

“Problems of NGO Registration in Azerbaijan”, (Çevrimiçi) 

http://194.8.63.155/documents/ob/2003/08/558_en.pdf, 12 August 2003. 

“Joint Revised Preliminary Assessment of the Revised Draft Election Code of the 

Republic of Azerbaijan, 28 November 2002”, (Çevrimiçi) 

http://www.osce.org/documents/odihr/2002/12/1220_en.pdf,  

“Preliminary Statement on Parliamentary Elections in Azerbaijan, 5 November 

2000”, (Çevrimiçi) http://www.osce.org/documents/odihr/2000/11/1224_en.pdf 6 

November 2000,  

 

“Final Report on Presidential Elections in Azerbaijan, 11 October 1998”, (Çevrimiçi) 

http://www.osce.org/documents/odihr/1998/11/1230_en.pdf, 11 November 1999,  



 245

 

“Election Observation Mission (Observation of Parliamentary Elections in 

Azerbaijan” (Çevrimiçi) http://www.osce.org/odihr-elections/item_12_16193.html 

2005 

 

“Joint Opinion on the Draft Amendments to the Electoral Code of Armenia”, 

(Çevrimiçi) http://www.osce.org/documents/odihr/2005/05/14271_en.pdf, 13 

October 2004,  

 

“OSCE/ODIHR Opinion on the Revised Draft Law of the Republic of of Armenia on 

the Procedure of Conducting Gatherings, Meetings, Rallies and Demonstrations”, 

(Çevrimiçi) http://www.osce.org/documents/odihr/2004/04/2762_en.pdf, 18 April 

2004. 

 

“Final Report on Presidential Elections in Armenia, 19 February and 5 March 2003”, 

(Çevrimiçi) http://www.osce.org/documents/odihr/2003/04/1203_en.pdf, 28 April 

2003.  

 

“Final report on Parliamentary Elections in Armenia, 25 May 2003”, 

http://www.osce.org/documents/odihr/2003/07/533_en.pdf, 31 July 2003 

 

“The Ethnic Minorities of Armeni”, (Çevrimiçi) 

http://www.osce.org/documents/oy/2002/01/148_en.pdf, 1 January 2002 

 

“Protocol of the Workshop on Freedom of Information,” (Çevrimiçi) 

http://www.osce.org/documents/oy/2002/01/149_en.pdf, 24 January 2002  

 

“Assessment of Amendments to the Electoral Code of the Republic of Armenia, 

Adopted on 7 May 2002”, (Çevrimiçi) 

http://www.osce.org/documents/odihr/2002/05/1206_en.pdf, 30 May 2002  

 



 246

“Final Protocol of the Conference for the Protection of National Minorities in 

Armenia”, (Çevrimiçi) http://www.osce.org/documents/oy/2001/08/150_en.pdf 31 

August 2001  

 

“Final Report on the Roundtable on Prevention and Prohibition of Torture in 

Armenia,” (Çevrimiçi) http://www.osce.org/documents/oy/2001/07/151_en.pdf 13 

July 2001 

 

“Final Report on Parliamentary Elections in Armenia, 30 May 1999”, (Çevrimiçi) 

http://www.osce.org/documents/odihr/1999/07/1217_en.pdf 30 July 1999. 

 

“Preliminary Statement of the Presidential Elections in Armenia, 16-30 March 

1998”, (Çevrimiçi) http://www.osce.org/documents/odihr/1998/04/1214_en.pdf, 1 

April 1998 

 

“Report on the Local Elections in Armenia (20 October 2002)”, (Çevrimiçi) 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=851407&BackColorInternet=e0cee1&BackColo

rIntranet=e0cee1&BackColorLogged=FFC679�, 14 Novmeber 2002 

 

“AZERBAIJAN”, (Çevrimiçi) http://thereport.amnesty.org/eng/Regions/Europe-and-

Central-Asia/Azerbaijan 

 

“ARMENIA”,(Çevrimiçi) http://thereport.amnesty.org/eng/Regions/Europe-and-

Central-Asia/Armenia 

 

“Azerbaijan - Annual Report 2003”, (Çevrimiçi) 
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=6499 
 

Azerbaijan - 2004 Annual Report http://www.rsf.org/article.php3?id_article=9961 

“Azerbaijan - 2005 Annual report” (Çevrimiçi) 
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=13439 
 



 247

“Armenia - Annual Report 2003”, (Çevrimiçi) 

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=6496 

 

“Armenia - 2004 Annual Report”, (Çevrimiçi) 

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=10548 

 

"EU-South Caucasus: Concrete Human Rights Benchmarks Needed”, (Çevrimiçi) 

http://hrw.org/english/docs/2005/12/09/azerba12177.htm 

 

“Azerbaijan Elections and After (Human Rights Watch Briefing Paper)”, (Çevrimiçi) 

http://hrw.org/backgrounder/eca/azerbaijan1105/index.htm, 18 November 2005. 

 

“Holly Cartner: Azerbaijan: Ensure Freedom of Assembly for the Opposition (Letter 

to President Ilham Aliev)”,  (Çevrimiçi) 

http://hrw.org/english/docs/2005/05/24/azerba11015.htm, 24 May 2005 

 

“Azerbaijan: Editor of Independent Weekly Shot Dead”, (Çevrimiçi) 

http://hrw.org/english/docs/2005/03/04/azerba10256.htm 

 

“Azerbaijan: Opposition Leaders Sentenced After Flawed Trial”, (Çevrimiçi) 

http://hrw.org/english/docs/2004/10/26/azerba9565.htm, 27 October 2004 

 

“Azerbaijan: Presidential Elections 2003 (Human Rights Watch Briefing Paper)”, 

(Çevrimiçi) http://www.hrw.org/backgrounder/eca/azerbaijan/index.htm, 13 October 

2003 

 

“Elizabeth Andersen,” Letter to President Aliev”, (Çevrimiçi) 

http://hrw.org/press/2003/05/azer053003ltr.htm 

 

“Azerbaijani Parliamentary Elections Manipulated”, (Çevrimiçi)  

http://hrw.org/backgrounder/eca/azerbaijan-elections.pdf, 29 December 2000. 

 



 248

“Azerbaijani Parliamentary Elections Manipulated”, (Çevrimiçi) 

http://www.hrw.org/backgrounder/eca/azer-election-bck.htm 

 

“HRW - Letter to Special Rapporteurs / Azerbaijan”, (Çevrimiçi) 

http://hrw.org/english/docs/1999/01/20/azerba5726.htm 20 January 1999. 

 

“Armenia: Investigate Abuses in Political Crackdown:Hundreds of Opposition 

Members Detained; Protests Put Down by Police Violence”, (Çevrimiçi) 

http://hrw.org/english/docs/2004/05/04/armeni8525.htmNew York, May 4, 2004. 

 

“Electoral Crackdowns In Armenıa Ruled Unlawful” (Çevrimiçi) 

http://www.hrw.org/update/2003/05.html#5 

 

“Armenia: End Abuse Of Administrative DetentionParliamentary Election Must be 

Kept Free of Arbitrary Arrests” (Çevrimiçi) 

http://hrw.org/english/docs/2003/05/23/armeni6095.htm 

 

“The Use of Administrative Detention in the 2003 Armenian Presidential Election  
Human Rights Watch (Briefing Paper)” (Çevrimiçi) 
http://www.hrw.org/backgrounder/eca/armenia/index.htm 
23 Mayis 2003 

 

“Armenia: Election Marred by Intimidation, Ballot Stuffing”, (Çevrimiçi) 

http://hrw.org/english/docs/2003/03/07/armeni5383.htm 

 

“Armenian Prime Minister Gunned Down” (Çevrimiçi) 

http://www.hrw.org/campaigns/cenasia/armenia.shtml 

 

“Holly Cartner  Recommendations for Improving the Human Rights Situation in 

Armenia”, (Çevrimiçi) http://hrw.org/english/docs/1999/06/17/armeni3439.htm june 

19, 1999 

 
 



 249

AZERBAYCAN MSK SONUCLARI 
 
2003 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Resmi Sonuçları. (Çevrimiçi) 
http://www.cec.gov.az/az/1prezident2003/hesabat/2003az.htm 
 
2005 Parlamento Seçimleri Resmi Sonuçları (Çevrimiçi) 
http://www.cec.gov.az/az/4millimeclis2005/protokol/MSK_protokol.doc 
 
2000 Parlamento Seçimleri Resmi Sonuçları (Çevrimiçi) 
http://www.cec.gov.az/az/umumi/seckiler-referendumlar/2000.htm 
 
1998 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Resmi Sonuçları (Çevrimiçi) 
http://www.cec.gov.az/az/umumi/seckiler-referendumlar/1998.htm 
 
12 Kasım 1995 Parlamento Seçimleri Resmi Sonuçları (Çevrimiçi) 

http://www.cec.gov.az/az/umumi/seckiler-referendumlar/1995.htm 

 

ERMENISTAN MSK SONUÇLARI 
 
“March 5 2003 Presidential (II Round)” 
(Çevrimiçi) http://www.elections.am/index.php?go=pre_res&elid=54&pullid=54 
 
“February 19 – March 5 2003 Presidential Elections”, (Çevrimiçi) 
http://www.elections.am/index.php?go=pre_res&elid=23&pullid=23 
 
May 25 2003 Parlamentary (proportional) 
http://www.elections.am/index.php?go=par_resbyparti&elid=24&pullid=24 
 
May 25 2003 Parlamentary 
(majoritarian)http://www.elections.am/index.php?go=par_res&elid=44&pullid=44 
 
May 30 1999 Parliamentary Elections Official Results (Çevrimiçi) 
http://www.elections.am/index.php?go=par99 
 
May 25 2003 Referendum Elections Official Reuslts (Çevrimiçi) 
http://www.elections.am/index.php?go=pre_res&elid=58&pullid=58 
 
“Referendum on Draft of Amendments to the Constitution of RA” (Çevrimiçi) 
http://www.elections.am/index.php?go=par_res&elid=1638&pullid=1636 
 

 

 

 

 



 250

EK - 1 

1. Azerbaycan Cumhuriyeti 13 Haziran 1996 tarihinde Avrupa Konseyi’ne üyelik 

başvurusunda bulunmuştur. Bakanlar Konseyi 11 Eylül 1996 tarihli 32 (96) nolu 

kararında, Parlamenter Asamblesi’nin Statüye ilişkin Kararın 51 (30A) maddesi 

uyarınca görüş bildirmesini istemiştir.  

2. Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamentosu, 28 Haziran 1996 tarihinde Özel Misafirlik 

statüsü elde etmiştir. Bu karar, 1994 yılında kabul edilen 1247 nolu Tavsiye 

Kararının hükümleri uyarınca kabul edilmiştir. Parlamenter Asamblesi, Azerbaycan, 

Ermenistan ve Gürcistan’ın Avrupa’yla olan kültürel ve tarihi bağlarını dikkate 

alarak, Konsey’e tam üyelikte hiçbir mazeret görmediğini ifade etmektedir.   

3. Asamble üyeleri, 1995 yılında yapılmış Genel Seçimleri, Ekim 1998 tarihinde 

yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini gözlemlemiştir. Avrupa Yerel ve 

Bölgesel Yönetimler Kongresi, Aralık 1998 yılı ve Mart 2000 tarihinde ilk kez 

yapılan belediye seçimlerini gözlemlenmiştir. Bir takım seçim bölge ve dairelerinde 

önemli ihlal ve eksiklikler tespit edilmiştir. Buna göre de Asamble bir sonraki 

Parlamento seçimlerini (Kasım 2000) yakından gözlemlemeye karar vermiştir. 

4. 1996 yılından beri Azerbaycan, ek yardımcı programları ve hükümetlerarası 

işbirliğini kapsayan Özel Misafir nitelikli komite toplantılarına da katılmıştır.  

5. Azerbaycan bundan böyle, Avrupa Bölgesinde Yüksek Eğitime ilişkin Gerekli 

Niteliklerin Kabulü Üzerine Sözleşmeye ve Avrupa Kültürel Sözleşmesine üyedir. 

Aynı zamanda, Coğrafi Yüzeylerin Doğal ve Teknik Felaketlere Karşı Korunması ve 

Önlenmesi Üzerine Açık Sözleşmeye de taraf olmuştur. Mart 2000 tarihinde ilgili 

anlaşmayı tamamlayan diğer sekiz anlaşmayı da onaylamış bulunmaktadır. Su 

hususlar göz önünde bulundurularak, Azerbaycan’ın Avrupa Konseyi sözleşmesini 

kabulüyle ilgili beyan etmiş olduğu istek şu an itibariyle incelenmeğe alınmıştır.  

6. Asamble, Azerbaycan’ın insan hakları, kanun ve yasalara saygı gösterilen çoğulcu 

ve demokratik bir topluma doğru gittiğini ve Avrupa Konseyi Statüsünün dördüncü 

maddesine uygun olarak Konsey’in temel standart ve prensipleri ile uyum içerisinde 

olan topyekun yasalaşma sürecini başlatan demokratik reformları devam ettirmedeki 

istek ve olanaklarını dikkate almaktadır.  

7. Asamble, Azerbaycan’ın 1998 yılında İdam Kararını yürürlükten kaldırmasını 

büyük memnuniyetle karşılamıştır.  
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8. Üyelik başvurularına ilişkin Asamble’nin görüş istemesi üzerine, Bakanlar 

Komitesi daha önce vurgulamış olduğu ilgili görüşünü bir daha tekrarlamıştır: 

“Avrupa Konseyi ile Kafkasya ülkeleri arasında nihai ilişkiler sadece temel 

demokratik reformları değil, hem de aralarında var olan çatışmaların barışçıl 

çözümlerle sona erdirilmesini gerektirmektedir. 

9. Asamble, Azerbaycan ve Ermenistan’ın Konsey’e üye kabul edilmesinin iki ülke 

arasında devam eden Dağlık Karabağ probleminin çözümü için gereken ortamı 

sağlamakta yardımcı olacağına inanır 

10. Asamble, AGİT Minsk Grubunu, çatışmanın barışçıl zemine oturtulmasında 

optimum çalışma grubu olarak kabul etmektedir.  

11. Asamble, Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından yazılmış mektubu dikkate alır. 

Bu mektupta, çatışmaya nihai çözüm bulunana kadar ateşkes anlaşmasına saygı 

duyulacağının, tüm taraflarca kabul edilebilir kompromisler (uzlaşma) temelinde 

düzenlenmiş barış anlaşmasına ulaşmak için çaba gösterileceğinin altı çizilmiştir.    

12. Her iki ülkenin Cumhurbaşkanları arasındaki görüşmelerin sıklığı giderek 

artmaktadır. Her üç bölge devletinin Parlamento Başkanları bölgesel parlamenter 

işbirliğinin kurumsallaşması hususunda görüş birliğine varmışlardır. Burada: 

Strasbourg veya her üç devlet başkentlerinde Parlamento başkanları veya Parlamento 

işçi grupları düzeyinde görüşmeler yapmak planlanmıştır. Bu türden ilk toplantı 

Eylül 1999 tarihinde Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te gerçekleşmiştir. Bu görüşme 

Azerbaycan ve Ermenistan parlamenter delegasyonları arasında karşılıklı güvene 

dayanan bir atmosferin oluşmasına olanak sağlamıştır.     

13. Asamble, Azerbaycan ve Ermenistan yetkililerini, yeni bölgesel işbirliklerine 

ivme kazandıran ve Dağlık Karabağ çatışmasını barışçıl temellere oturtabilen 

görüşmelerine hız kazandırmalarını tavsiye etmektedir.  

14. Parlamenter Asamblesi, kendisine, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Parlamento 

Başkanı, Başbakan ve Parlamentoda temsil olunan siyasal parti başkanlarının 

göndermiş olduğu mektuplardan Azerbaycan’ın aşağıda bahsi geçen yükümlülükleri 

yerine yetireceği kanısında olduğunu belirtmiştir (bu yükümlülükler aynı zamanda 

Sözleşmeler olarak da bilinmektedir): 
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a. üyeliğe kabul edildiği andan itibaren, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS), 

iki ve on bir nolu Protokollerdeki düzeliş ve ilavelerle birlikte ve bir, dört, altı ve 

yedi nolu Protokolleri imzalamak 

b. üyeliğe kabul edildiği tarihten itibaren eden bir yıl içerisinde AİHS ve bir, dört, 

atlı ve yedi nolu Protokolleri onaylamak. 

c. üyeliğe kabul edildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, İşkencenin Önlenmesi ve 

İnsanlık dışı Yargılamanın Önlenmesi için Avrupa Sözleşmesinin imzalanması ve 

onaylanması 

d.üyeliğe kabul edildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Ulusal Azınlıkların 

Korunması İçin Avrupa Konseyi Çerçeve Sözleşmesini imzalamak ve onaylamak 

e. üyeliğe kabul edildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Azınlık veya Bölgesel 

Diller için Avrupa Şartı’nı imzalamak ve onaylamak.  

f. üyeliğe kabul edildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Yerel Yönetimler için 

Avrupa Şartı’nı imzalamak ve onaylamak.     

g. üyeliğe kabul edildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde, Bölgesel Komiteler ve 

Yönetimler Arasında Sınırötesi İşbirliği Üzerine Avrupa Sözleşmesini ve onların ek 

protokollerini, aynı zamanda da suçluların iadesi, cezai konularda karşılıklı 

yardımlaşma, suç işlemekten doğan yakalanma, el koyma ve müsadere ve 

mahkumiyet giymiş şahısların iadesi gibi konular üzerine Avrupa Konseyi 

Sözleşmesini imzalamak ve onaylamak. 

h. üyeliğe kabul edildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde Avrupa Sosyal Şartı’nı 

imzalamak ve üç yıl içerisinde onaylamak. Daha sonra en kısa zamanda içtüzüğü 

Şart’a uygun olarak değiştirmek.  

i. üyeliğe kabul edildikten sonra iki yıl içerisinde Rüşvete İlişkin Medeni Kanun ve 

Rüşvete İlişkin Cezai Kanun Sözleşmeleri imzalamak ve onaylamak 

j. üyeliğe kabul edildiği andan itibaren, Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve 

Dokunulmazlıklar üzerine Genel Anlaşması ve ek protokollerini imzalamak ve bir yıl 

içerisinde onaylamak 

 

ii. Dağlık Karabağ Çatışmasının Çözümü Üzerine 

a. çatışmanın yalnız barışçıl yollarla çözülmesi hususunda çabaların devam 

ettirilmesi  
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b. uluslararası hukukun temel prensipleri ve barışçıl amaçlara uygun olarak 

uluslararası ve yerel nitelikli müzakere ve görüşmelerin (komşu ülkeler aleyhine her 

hangi bir güç tehdidinde bulunmaktan kaçınan) teşkil edilmesi    

 

iii. Yerel Kanunlar Üzerine 

a. seçim yasalarını, özellikle Merkezi Seçim Komisyonu Kanunu ve Seçim 

Kanunu’nu tekrar gözden geçirmek. Bunu yaparken, uluslararası gözlemcilerin en 

son yapılan seçimlere ilişkin önermiş oldukları tavsiyeleri özenle dikkate almak, 

2000 yılı son baharında yapılacak olan genel seçimlerin belirtilen tavsiyelere 

tümüyle uyulması, seçim sonuçlarının seçime katılan siyasi partilerin çoğunluğu 

tarafından kabul edilmesi ve seçimlerin uluslararası gözlemciler tarafından serbest 

bir şekilde gözetilmesine olanak sağlanması gerekmektedir. 

b. bir sonraki yerel seçimlere kadar, yerel yönetimlerin güç ve yetkilerini belirleyen 

yürürlükteki kanunların, kendilerine geniş yetkiler ve sorumluluklar sağlayacak 

şekilde düzeltilmesi. Bunu yaparken, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler 

Kongresi’nin tavsiyelerini dikkate almak gerekmektedir.  

c. yasamanın yürütme karşısında bağımsızlığını güçlendirecek, böylece hükümet 

üyelerini Parlamento önünde sorumlu kılacak reform çalışmalarını devam ettirmek.        

d. üyeliğe kabul edildikten sonra bir yıl içerisinde Avrupa Konseyi uzmanlarının 

gözlemlerini de dikkate alarak Ceza Kanunu ve Uygulamasını kabul etmek.  

e. üyeliğe kabul edildikten sonra bir yıl içerisinde, Ombudsman (Kamu Denetçisi) 

kanununu kabul etmek 

f. üyeliğe kabul edildikten sonra bir yıl içerisinde, yolsuzluk ve rüşvete karşı 

mücadele kanunu, iki yıl içerisindeyse yolsuzluk karşı mücadelede devlet programını 

kabul etmek 

g. üyeliğe kabul edildikten sonra iki yıl içerisinde, Avrupa standartlarına uygun 

alternatif hizmete ilişkin kanun kabul etmek, inzibati ceza tümenlerinde hizmet eden 

veya hapis yatanları affetmek ve ilgili kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ilgili 

kişileri alternatif hizmete almak. 

 

iv. İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Üzerine    

a. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (UKHK) ile anlaşma imzalamak  
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b. insan haklarını koruma organizasyonları tarafından “siyasi suçlular” olarak 

değerlendirilen mahkumları salı vermek veya yeniden yargılamak. Özellikle İsgender 

Gamidov (İsgender Hemidov), Alikram Gumbatov (Eliram Hümbetov)ve Ragim 

Gaziyev (Rehim Gaziyev). 

c. görevlerini uyguladıkları zaman, insan haklarını ihlal eden kolluk kuvveti 

organları üyelerinin yargılanması 

d. medya özgürlüğünü özellikle iktidar araçlarını kullanarak sınırlamağı engellemek, 

gazetecilerin bağımsızlığını ve ifade özgürlüklerini garanti altına almak.  

e. üyeliğe kabul edildikten sonra iki yıl içerisinde medya kanununa düzelişler etmek 

veya kanun maddelerini yeniden incelemek.  

f. ulusal televizyon kanalını bağımsız yönetici kadro tarafından yönetilen ve halka 

açık bir kanala dönüştürmek 

g. üyeliğe kabul edildikten sonra üç yıl içerisinde, anayasada ırk ayrımcılığını 

dışlayan azınlıklar kanununun yer almasını ve bu kanunun ihlali durumunda ceza 

oranını belirleyen kanun maddesinin yer almasını sağlamak. 

h. üyeliğe kabul edildikten sonra bir yıl içerisinde dernek ve kurumların başvuru ve 

kayıt altına alma prosedürlerini düzenleyen kurallara düzelişler yapılması veya 

yeniden incelenmesi 

 

vi. Üstlenim ve Yükümlülüklerin Monitoringi Üzerine 

 

 a. Asamble’nin 1115 (1997) nolu kararına uygun olarak, Konseye üye ülkelerin 

Yükümlülüklerini ve Taahhütlerinin denetimi hususunda Asamble Ad hoc 

Komiteleri ile tam işbirliği yapmak (Monitoring Komiteleri)  

b. Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilmiş 10 Kasım 1995 tarihli (doksan beşinci 

toplantı) deklarasyona uygun olarak yaratılan monitoring sürecinde Konsey’le aktif 

işbirliği yapmak 

15. Parlamento Asamblesi, on dördüncü paragrafta ayrıntılarıyla da açıklandığı gibi, 

Azerbaycan’ın kabul etmiş olduğu taahhütlerin yorumlanması ve anlaşılmasında 

kendisiyle şu hususlarda işbirliği yaptığını belirtir:   

i. üyeliğe kabul edildikten sonra üç yıl içerisinde Ceza Kanunu üzerinde düzelişler 

yapmak ve yeniden incelemek 
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ii. üyeliğe kabul edildikten sonra iki yıl içerisinde Anayasa Mahkemesi’ne başvuru 

şartlarını (özellikle bireysel düzeydeki başvurular için) yeniden incelemek 

iii. üyeliğe kabul edildikten sonra üç yıl içerisinde yargıçların atama süreçlerinde 

düzelişler yapmak veya yeniden incelemek 

16. Yukarıda bahsi geçen taahhütleri baz alarak, Asamble Avrupa Konseyi 

Statüsü’nün dördüncü maddesine uygun olarak Azerbaycan’ın statüsünün üçüncü 

maddesindeki şartları tamamlama istek ve olanaklarına sahip olduğu kanısına varır. 

Konsey’in üye ülkelere ilişkin temel prensibi: “Avrupa Konseyi’ne üye olan her ülke 

Konsey’in amaçlarını gerçekleştirme hususunda etkili ve ciddi işbirliğine gitmek, 

aynı zamanda temel özgürlükler, insan hakları ve kanunlara saygı prensibini kabul 

etmeli ve benimsemelidir”.   

17. İlgili taahhütlere uyumu temin etmek amacıyla Asamble, 1115 nolu (1997) karara 

uygun olarak uygulamaların yakın vadedeki sonuçlarını gözlemlemek için, 

Azerbaycan’daki son durumun monitoringini yapmaya karar vermiştir.     

18. Asamble, bahsi geçen yükümlülüklerin tam olarak yerine yetirilmesini şart koşar, 

Bakanlar Komitesi’ne ve ilgili ülkeye sınırlanmış zaman dilimi içerisinde yerine 

yetirilmesi için aşağıdaki hususları tavsiye eder: 

i. Avrupa Konseyi’ne üye olmak için Azerbaycan’a davetiye göndermek 

ii. Azerbaycan için Parlamenter Asamblesi’nde altı sandalye tahsis etmek 

iii. Diğer gereken ek kaynakların hazır hale getirilmesi 

19. Bir üye ülke olarak Azerbaycan’ın yükümlülük ve taahhütlerini yerine 

yetirebilmesi amacıyla, Asamble Bakanlar Komitesi’ne bahsi geçen devletin 

taahhütlerini yerine yetirebilmesi için gereksinim duyduğu konularda yardımcı 

olması gerektiğini özellikle tavsiye eder. 
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EK – 2 

1. Ermenistan Cumhuriyeti 7 Mart 1996 tarihinde Avrupa Konseyi’ne üyelik 

başvurusunda bulunmuştur. Bakanlar Konseyi 15 Mayıs 1996 tarihli 21 (96) nolu 

kararında, Parlamenter Asamblesi’nin Statüye ilişkin Kararın 51 (30A) maddesi 

uyarınca görüş bildirmesini istemiştir.  

2. Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu, 26 Ocak 1996 tarihinde Özel Misafirlik 

statüsü elde etmiştir. Bu karar, 1994 yılında kabul edilen 1247 nolu Tavsiye 

Kararının hükümleri uyarınca kabul edilmiştir. Parlamenter Asamblesi, Azerbaycan, 

Ermenistan ve Gürcistan’ın Avrupa’yla olan kültürel ve tarihi bağlarını dikkate 

alarak, Konsey’e tam üyelikte hiçbir mazeret görmediğini ifade etmektedir.   

3. Asamble üyeleri, Mart 1998 tarihinde yapılmış Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve 

Temmuz 1995 ve Mayıs 1999 tarihinde yapılmış Parlamento seçimlerini 

gözlemlemiştir.  

4. 1996 yılından beri Ermenistan, ek yardımcı programları ve hükümetlerarası 

işbirliğini kapsayan Özel Misafir nitelikli komite toplantılarına da katılmıştır.  

5. Ermenistan, Avrupa Kültürel Sözleşmesi ve Ulusal Azınlıkların Korunması için 

Avrupa Konseyi Çerçeve Sözleşmesine taraf olup, aynı zamanda Rölyefin Doğal ve 

Teknolojik felaketlere karşı korunmasını amaçlayan Açık Kısmi Anlaşmaya da 

üyedir (Open Partial Agreement). Asamble, Ermenistan’ın Suçluların İadesi Üzerine 

Avrupa Sözleşmesine ve Bölgesel Yönetimler Arasında Sınırötesi İşbirliği Üzerine 

Avrupa Sözleşmesine üye olma isteğini de dikkate almıştır.  

6. Asamble, Ermenistan’ın insan haklarına, kanun ve yasalara saygı gösterilen 

çoğulcu ve demokratik bir topluma doğru gittiğini ve bu doğrultuda Avrupa Konseyi 

Statüsünün dördüncü maddesine uygun olarak Avrupa Konseyi’nin temel standartları 

ve prensipleri ile uyum içerisinde olan topyekun yasalaşma sürecini başlatan 

demokratik reformları devam ettirmedeki istek ve olanaklarını dikkate almaktadır.  

7. Üyelik başvurularına iliksin Asamble’nin görüş istemesi üzerine, Bakanlar 

Komitesi şu hususa bir daha vurgu yapmıştır: “Avrupa Konseyi ile Kafkasya ülkeleri 

arasındaki nihai ilişkiler sadece temel demokratik reformların tamamlanmasını değil, 

hem de aralarında devam eden çatışmaların barışçıl çözümlerle sona erdirilmesini 

gerektirmektedir.  
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8. Parlamenter Asamblesi, her iki devletin (Ermenistan ve Azerbaycan) Konsey’e 

kabul edilmesinin iki ülke arasında devam eden Dağlık Karabağ probleminin çözümü 

için gereken ortamı hazırlamağa yardımcı olacağına inanmaktadır.  

9. Asamble, AGİT Minsk Grubunu, çatışmanın barışçıl zemine oturtulmasında 

optimum çalışma grubu olarak kabul etmektedir.  

10. Asamble, Ermenistan Cumhurbaşkanı tarafından yazılmış mektubu dikkate alır. 

Bu mektuba, çatışmaya nihai çözüm bulunana kadar ateşkes anlaşmasına saygı 

duyulacağının, tüm taraflarca kabul edilebilir kompromisler (uzlaşma) temelinde 

düzenlenmiş barış anlaşmasına ulaşmak için çaba gösterileceğinin altı çizilmiştir.    

11. Her iki ülkenin Cumhurbaşkanları arasındaki görüşmelerin sıklığı giderek 

artmaktadır. Her üç bölge devletinin Parlamento Başkanları bölgesel parlamenter 

işbirliğinin kurumsallaşması hususunda görüş birliğine varmışlardır. Burada: 

Strasbourg veya her üç devlet başkentlerinde Parlamento başkanları veya Parlamento 

işçi grupları düzeyinde görüşmeler yapmak planlanmıştır. Bu türden ilk toplantı 

Eylül 1999 tarihinde Gürcistan’ın başkenti Tiflis’le gerçekleşmiştir. Bu görüşme 

Azerbaycan ve Ermenistan parlamenter delegasyonları arasında karşılıklı güvene 

dayanan bir atmosferin oluşmasına olanak tanımıştır.     

12. Asamble, Azerbaycan ve Ermenistan yetkililerini, yeni bölgesel işbirliklerine 

ivme kazandıran ve Dağlık Karabağ çatışmasını barışçıl temellere oturta bilen 

görüşmelerine hız kazandırmalarını tavsiye etmektedir.  

13. Parlamento Asamblesi, kendisine, Ermenistan Cumhurbaşkanı, Parlamento 

Başkanı, Başbakan ve Parlamentoda temsil olunan siyasal parti başkanlarının 

göndermiş olduğu mektuplardan Ermenistan’ın aşağıda bahsi geçen yükümlülükleri 

yerine yetireceği kanısında olduğunu belirtmiştir (bu yükümlülükler aynı zamanda 

Sözleşmeler olarak da bilinmektedir): 

a. üyeliğe kabul edildiği andan itibaren, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), 

iki ve on bir nolu Protokollerdeki düzeliş ve ilavelerle birlikte ve bir, dört, altı ve 

yedi nolu Protokolleri imzalamak 

b. üyeliğe kabul edildiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde AİHS ve bir, dört, atlı ve 

yedi nolu Protokolleri onaylamak. 
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c. üyeliğe kabul edildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, İşkencenin Önlenmesi ve 

İnsanlık dışı Yargılamanın Önlenmesi için Avrupa Sözleşmesinin imzalanması ve 

onaylanması 

d. üyeliğe kabul edildikten sonra bir yıl içerisinde Bölgesel ve Azınlık Dilleri 

Üzerine Avrupa Şartını imzalamak ve onaylamak 

e. üyeliğe kabul edildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Yerel Yönetimler için 

Avrupa Şartı’nı imzalamak ve onaylamak.     

f. üyeliğe kabul edildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde, Bölgesel Komiteler ve 

Yönetimler Arasında Sınırötesi İşbirliği Üzerine Avrupa Sözleşmesini ve onların ek 

protokollerini, aynı zamanda da suçluların iadesi, cezai konularda karşılıklı 

yardımlaşma, suç işlemekten doğan yakalanma, el koyma ve müsadere ve 

mahkumiyet giymiş şahısların iadesi gibi konular üzerine Avrupa Konseyi 

Sözleşmesini imzalamak ve onaylamak. 

g. üyeliğe kabul edildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde Avrupa Sosyal Şartı’nı 

imzalamak ve üç yıl içerisinde onaylamak. Daha sonra en kısa zamanda içtüzüğü 

Şart’a uygun olarak değiştirmek.  

h. üyeliğe kabul edildiği andan itibaren, Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve 

Dokunulmazlıklar üzerine Genel Anlaşması ve ek protokollerini imzalamak ve bir yıl 

içerisinde onaylamak 

 

ii. Dağlık Karabağ Çatışmasının Çözümü Üzerine 

a. çatışmanın yalnız barışçıl yollarla çözülmesi hususunda çabaların devam 

ettirilmesi  

b. Dağlık Karabağ Ermenileri üzerinde etki oluşturarak onları çatışmanın çözümü 

için teşvik etmek.  

c. uluslararası hukukun temel prensipleri ve barışçıl amaçlara uygun olarak 

uluslararası ve yerel nitelikli müzakere ve görüşmelerin (komşu ülkeler aleyhine her 

hangi bir güç tehdidinde bulunmaktan kaçınan) teşkil edilmesi    

 

iii yerel konular 
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a. üyeliğe kabul edildikten sonra bir yıl içerisinde, Ceza kanunun ikinci (önemli) 

kısmını kabul etmek. İkinci kısım şu özellikleri içeriyor: ölüm cezasını ve yetişkinler 

arasındaki homosexual ilişkilere ceza uygulamasını kaldırmak. 

b.üyeliğe kabul edildikten sonra altı ay içerisinde, Ombudsman kanunu kabul etmek 

c. üyeliğe kabul edildikten sonra bir yıl içerisinde, yeni basın kanunu kabul etmek 

d. üyeliğe kabul edildikten sonra bir yıl içerisinde, yeni siyasal partiler kanunu kabul 

etmek    

e. üyeliğe kabul edildikten sonra bir yıl içerisinde, yeni STK kanununu kabul etmek 

f. üyeliğe kabul edildikten sonra altı ay içerisinde, Milli Güvenlik Bakanlığı ve 

İçişleri Bakanlığının yönetimi altında olan ceza çekme ve emek kolonilerinin Adalet 

Bakanlığına ve görevlilerinin denetimine teslim edilmesi. Kararın kabul edildiği 

tarihten sonra altı ay içerisinde, sistemin askerden arındırılması ve bir yıl içerisinde 

ise devir teslim sürecinin tamamlanması gerekiyor. 

g. bir yıl içerisinde devlet hizmeti kanununun kabul edilmesi gerekmektedir 

h. bir sonraki yerel seçimlere kadar, yürürlülükte olan kanunların, yerel yönetimlerin 

bağımsızlıklarını ve sorumluluklarını artıracak şekilde değiştirilmesi. Bu hususta: 

Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler kongresinin tavsiyelerini dikkate almak 

i. seçmen kayıtlarından sorumlu kurumların ve seçim komitelerinin çalışma 

koşullarını kapsayacak şekilde seçim kanununun eksikliklerini gidermek.  

ıv.i insan hakları: 

a. “inter alia” koşulunu garanti altına alabilmek için, yargı sistemindeki reformları 

tamamlamak. 

- yargı sisteminin tam bağımsızlığı 

- ceza davalarında (özellikle azınlıklar konusunda zorunludur) savunmak için avukat 

temin etmek, gerektiğinde masraflarının devlet tarafından karşılanması 

b. tüm kiliselere ve dini toplumlara/cemaatlere ayrımcılık yapmadan kendi 

ibadetlerini yapabilmeleri için olanak sağlamak.  

c. mahkum ve askerlerin haklarına saygı gösterilmesi amacıyla STK’larla işbirliği 

yapmak 

d. üyeliğe kabul edildikten sonra üç yıl içerisinde Avrupa standartlarına uygun 

alternatif hizmete ilişkin kanun kabul etmek, inzibati ceza tugaylarında hizmet eden 
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veya hapis yatanları af etmek ve ilgili kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ilgili 

kişileri alternatif hizmete almak. 

e. üyeliye kabul edildikten sonra bir yıl içerisinde, yolsuzluk ve rüşvete karşı 

mücadele kanunu, iki yıl içerisindeyse yolsuzluklara karşı mücadelede devlet 

programını kabul etmek 

 

v. monitoring taahhütleri 

a.Asamble’nin 1115 (1997) nolu kararına uygun olarak, Konsey’e üye ülkelerin 

Yükümlülüklerini ve Üstlenimlerinin denetimi hususunda Asamble Ad hoc 

Komiteleri ile tam işbirliği yapmak (Monitoring Komiteleri)  

b. Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilmiş 10 Kasım 1995 tarihli (doksan beşinci 

toplantı) deklarasyona uygun olarak yaratılan monitoring sürecinde Konsey’le aktif 

işbirliği yapmak 

14. Parlamento Asamblesi, on üçüncü paragrafta ayrıntılarıyla da açıklandığı gibi, 

Ermenistan’ın kabul etmiş olduğu taahhütlerin yorumlanması ve anlaşılmasında 

kendisiyle şu hususlarda işbirliği yaptığını belirtir:   

i. 27 Kasım 1999 olaylarının ciddi şekilde araştırılması için, Parlamentoya gerekli 

bilgilerin sağlanması 

ii. üyeliğe kabul edildikten sonra iki yıl içerisinde Anayasa Mahkemesi’ne başvuru 

şartlarını (özellikle bireysel düzeydeki başvurular için) yeniden incelemek 

iii. üyeliğe kabul edildikten sonra üç yıl içerisinde, Adli Konseyin bağımsızlığını 

güçlendirmek için reformlar yapmak.   

ıv. Polis denetiminde kötü muamele, yargılanmadan alı konulma merkezleri, 

hapishaneler ve ordu kışlalarından gelen şikayetlerin Avrupa Konseyi’ne tam uyacak 

şekilde araştırılması ve suçluların yasalara göre yargılanması. 

v. mecburi askeri hizmette uygulanan ceza çekme tugaylarında ceza çeken askerin iyi 

hal durumunun dikkate alınması ve ceza süresinin kısaltılması 

vi. evsiz kalmış ve suç işleyen çocuklara özel dikkat yetirilmesi 

15. Yukarıda bahsi geçen taahhütleri baz alarak, Asamble Avrupa Konseyi 

Statüsü’nün dördüncü maddesine uygun olarak Ermenistan’ın statüsünün üçüncü 

maddesindeki şartları tamamlama istek ve olanaklarına sahip olduğu kanısına 

varmıştır. Konsey’in üye devletlere ilişkin temel prensibi: “Avrupa Konseyi’ne üye 
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olan her ülke Konsey’in amaçlarını gerçekleştirme hususunda etkili ve ciddi 

işbirliğine gitmeli, aynı zamanda temel özgürlükler, insan hakları ve kanunlara saygı 

prensibini kabul etmeli ve benimsemelidir.   

16. İlgili taahhütlere uyumu temin etmek amacıyla, Asamble 1115 nolu (1997) karara 

uygun olarak uygulamaların yakın vadedeki sonuçlarını gözlemlemek için, 

Ermenistan’daki son durumun monitoringini yapmaya karar vermiştir.     

17. Asamble, bahsi geçen yükümlülüklerin tam olarak yerine yetirilmesini şart koşar, 

Bakanlar Komitesi’ne ve ilgili ülkeye sınırlanmış zaman dilimi içerisinde yerine 

yetirilmesi için aşağıdaki hususları tavsiye eder: 

i. Avrupa Konseyi’ne üye olmak için Ermenistan’a davetiye göndermek 

ii. Ermenistan için Parlamento Asamblesi’nde dört sandalye tahsis etmek 

iii. Diğer gereken ek kaynakların hazır hale getirilmesi 

18. Bir üye devlet olarak yükümlülük ve taahhütlerini yerine yetirebilmesi için, 

Asamble Bakanlar Komitesine Ermenistan Cumhuriyeti yetkililerine demokratik 

istikrar ve reformları devam ettirme hususunda yarımlarını güçlendirmeyi tavsiye 

eder. Ayrıca Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasına gerekli yardım yapmasını da 

tavsiye etmektedir. 
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EK-3 
 

Azerbaycan Anayasası, 12.11.1995 yılında yapılan referandumla kabul edilmiş, 

27.01.1996 tarihinde yürürlülüğe girmiştir. 

Azerbaycan’ın Özel Misafir Statüsü için başvurusu: 24 Ocak 1992.  

Asamble Bürosu’nun başvuruyu değerlendirme sürecini başlatması: 3 Şubat 1995 

Büro Ad hoc Komitesi’nin gözlemlediği ilk seçimler: 12 Kasım 1995 Parlamento 

Seçimleri 

Yerel seçimler ilk kez 12 Aralık 1999 tarihinde AYBYK tarafından izlenmiştir 

(tekrar seçimler 27 Mart 2000) 

Azerbaycan Konseye üyelik başvurusunu 13 Temmuz 1996 yılında yapmıştır. (96) 

32 nolu Karar uyarınca, Bakanlar Komitesi 11 Eylül 1996 tarihinde Asambleyi 51 

nolu Asamble Tüzüğüne (30A) istinaden görüş bildirmesini istemiştir  

Avrupa Konseyinin çeşitli aktivitelerine katılma: 1996 
 
28 Haziran 1996’da  Özel Misafirlik Statüsü tanınmıştır. 
 
27 Ocak 2000, yeni ceza kanunu kabul edildi. Suçluların hapis edilmesi, 

tutuklanması veya gözaltına alınması yeni kurallara uyumlu hale getirilmiştir 

 
Ombudsman Kanunu kabul edildi: 2003 
 
Rüşvet ve yolsuzlukların önlenmesi kanunu: Ocak 2005 (geç kalınmıştır). Nisan 

2004, Devlet Başsavcılığı bünyesinde yolsuzluklarla mücadele birimi 

oluşturulmuştur  

 
Kanun uygulanmasını sağlayan kurumun yaratılması 2003 
 
ITV-nin yaratılması: Ağustos 2005 
 
Anayasa Mahkemesi’nin yaratılması: 1998 
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1998 Şubat Ölüm Hükmü kaldırıldı be 1993 yılından birikmiş olan 128 ölüm 

hükümlünün hükmü icra edilmemiştir.  

Basın üzerinde sansürün tümüyle kaldırılması: Ağustos 1998 

Aralık 1999, Baş Savcılık Kurumuna ilişkin yeni yasa tasarısı kabul edildi. Avrupa 

Konseyi’nin teklifleri üzere demokratik ülkelerdeki işleyişi ile uyumlu hale getirildi 

Milliyetler kanunu (Law on Nationality) Ekim 1998 

Yeni Basın kanunu Şubat 2000 yılında kabul edildi. 

Dernek Kurma Kanunun revize edilmesi: 2003 

Yeni Seçim Kanunu: 10 Temmuz 1998 

Parlamento seçimlerini düzenleyen seçim kanunu 05.07.2000 tarihinde kabul 
edilmiştir.  

Merkezi Seçim Kanunu: 09.06.2000 tarihinde kabul edilmiştir. 

Avukatlık kanunu: 2004 

Yargıçlar Konseyi kanunu, Mahkeme kanunu ve Yargılama kanununa ilaveler 2005 

Ocak tarihinde yürürlülüğe girmiştir 
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EK-4 
 

Ermenistan Anayasası, 5 Temmuz 1995 yılında yapılan referandumla kabul 

edilmiştir. 2003 yılında anayasal reformların hayata geçirilebilmesi için 

Ermenistan’da bir referandum yapılmış, fakat halkın büyük bir çoğunluğu 

referanduma katılmadığından gerekli çoğunluk sağlanamamış, bu nedenle de  

anayasal değişiklikler gerçekleştirilememiştir 27 Kasım 2005 tarihinde yapılan 

referandumun sonucunda Anayasaya yapılan değişiklikler kabul edilmiştir. 

Ermenistan’ın Özel Misafir Statüsü için başvurusu: Ocak 1992.  

Özel Misafirlik Statüsünün tanınması: 26 Ocak 1992  

Tam üyelik başvurusu: 7 Mart 1996 

Parlamenter Asamblesi’nin olumlu görüş bildirmesi: Ocak 2000 

Tam üyelik: Ocak 2001 

Yeni Seçim Kanunu: 5 Şubat 1999. Yeni Seçim Kanunu: 3 Temmuz 2002 

Sivil Toplum Kuruluşları Kanunu: 24 Aralık 2001 

Yerel Yönetimler Kanunu: 22 Temmuz 1996. Düzeliş ve İlaveler: 7 Mayıs 2002 

Ceza kanununa ilave ve düzelişler: Haziran 2004 

Serbest Toplanma Kanunu: Mayıs 2004 

Ombudsmanlık kurumunun tahsis edilmesi: 2004 
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TABLO – 1 
 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları  
 
Başvurular:     2000       2001        2002    2003          2004         2005 
Azerbaycan        17            43             23            266            251                172 
Ermenistan          4             7               21              89            122                340 
 
Applications Allocated to a Decision Body (Karar merciine intikal eden başvurular) 
 
                         2000      2001         2002     2003          2004  2005 
Azerbaycan         -              -                -              238           151                     175 
Ermenistan     -              -    7               67             96                     110 
 
 
 
Applications Declared Inadmissible or Stuck off: Kabul edilmeyen başvurular 

2000      2001         2002     2003           2004  2005 
Azerbaycan    -         -    -            45   200   120 
Ermenistan    -                -    -       28     24     62 
 
 
Applications Referred to Government: Hükümete Yönelik Başvurular 

2000      2001        2002     2003            2004  2005 
Azerbaycan    -          -   -             3      15        5 
Ermenistan    -          -   -        1        2      21 
 
 
 
Applications Declared Admissible 

2000     2001       2002          2003  2004  2005 
Azerbaycan   -                -           -                 -                     -                       3 
Ermenistan   -                -           -                 -                     -                       1 
 
Bakınız: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/ADA993B5-8591-42BA-80F5-
CD26A6E598B8/0/SurveyofActivities2002.pdf 
 
Ocak 2000 ve Nisan 2007 tarihi itibariyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
Azerbaycan’la ilgili 39 karar almıştır. Bunlardan 10-u yetersiz (delili, kanıt ve belge 
yetersizliği) bulunarak başvuru listesinden silinmiştir (struck out from the list). 15 
başvuruya ilişkin olumsuz karar verilmiştir (inadmissible). 13 Karar kısmen kabul 
edilme yönünde olmuştur (partly admissible). 1 Karar tam kabul edilmiştir 
(Admissible) 
Bakınız: 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=11987599&skin=hudoc-
en&action=request 
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Ocak 2000 ve Nisan 2007 tarihi itibariyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
Ermenistan’la ilgili 13 karar almıştır. Bunlardan 3-u yetersiz bulunarak başvuru 
listesinden silinmiştir (struck out from the list). 3 başvuruya ilişkin olumsuz karar 
verilmiştir (inadmissible). 7 Karar kısmen kabul edilme yönünde olmuştur (partly 
admissible).  
 
Bakınız: 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=11988181&skin=hudoc-
en&action=request 
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