Fransız Parlamentosu, sözde Ermeni Soykırımı iddialarını

yasalaştırdı.

TBMM Başkanı Izgi'den Fransa'ya tepki:

Türkiye'nin geçmişinde
soykırım lekesi yoktur'
O
Ermenilerin 1915 yılında sözde soykırıma maruz kaldığını iddia eden tasarının
Fransız Parlamentosunda kabul edilmesi TBMM'de ve tüm Türkiye'de şiddetle kınandı ve
yoğun tepkilere neden oldu. TBMM Başkanı İzgi, Meclis'in böyle bir kararı asla kabul
etmeyeceğini söyledi.
Fransa Parlamentosu, TBMM'nin, Hükümetin ve bu ül
keyle siyasi, ekonomik, sosyal veya kültürel ilişkide
bulunan herkesin ve tüm birimlerin çabalarına karşın,
kendi içindeki seçim kaygılarını dikkate alarak 1915
yılında Ermenilerin soykırıma uğratıldığı iddialarını 18
Ocak'ta yasalaştırdı.

konuyu yeniden ele aldı ve söz konusu tasarı Dış
ilişkiler Komisyonunda kabul edildi. Bu durum üzerine
TBMM Genel Kurulu'nun 9 Ocak 2001 Salı günkü
birleşiminde bir deklarasyon yayımlandı. Meclis Başkanvekili Murat Sökmenoğlu başkanlığında toplanan Genel
Kurulda yayımlanan deklarasyonda, şöyle denildi:

Türkiye'nin, tarihsel olayların siyasiler tarafından değil,
tarihçilerce irdelenmesi gerektiği görüşüne karşın
Fransız Parlamentosu'nun "Fransa, 1915'te Ermenilerin
maruz kaldığı soykırımı tanır" tümcesinden oluşan
yasayı kabul etmesi büyük tepki doğurdu.

"Sözde Ermeni soykırımı İle İlgili bir yasa tasarısının,
Fransa Ulusal Meclisi'nin 18 Ocak 2001 tarihli gündemi
ne alındığı öğrenilmiştir. TBMM temsilcisi olmaktan onur
duyduğu Türk Ulusunu derinden yaralayan bu yasa
tasarısı ile ilgili olarak aşağıdaki hususları dünya,
özellikle de Fransız kamuoyuna duyurur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İzgi,
yasanın kabul edilmesi üzerine düzenlediği basın
toplantısında, "Türkiye Parlamentosu böyle bir kararı
asla kabul edemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka
nı olarak alınan kararı şiddetle kınıyorum" dedi.
İzgi, "Türkiye'nin geçmişinde, böylesi kararlar alan ya
da böylesi kararlar almaya yönelik girişimlerde bulunan
Avrupa ülkeleri gibi; Afrikalarda, Güney Amerikalarda
oraların yerli vatandaşlarını tamamen yok ederek kendi
egemenliklerini kurma gibi bir lekesi bulunmamaktadır"
şeklinde konuştu.
Ermeni lobilerinin bu tanınmaya ilişkin uzun yıllardır sür
dürdükleri uluslararası çabalar, Türkiye'nin gösterdiği
tepkiler ve uluslararası alanda doğuracağı her türlü
olumsuzluklar sonucu bugüne kadar başarıya ulaşama
mıştı. En son geçen yıl ABD Kongresinde ve Fransa
Parlamentosunda bu konuda yapılan girişimler Türkiye
açısından başarıya ulaşmış ve iddiaların yasalaşması
önlenmişti.
TBMM'NİN BİLDİRİSİ
Ancak Fransa Parlamentosu bu yılın hemen başlarında

Fransa Ulusal Meclisi'nin gündeminde bulunan yasa ta
sarısının, ağırlıklı olarak oy kaygısıyla gündeme
getirildiği anlaşılmaktadır. Yasa tasarısı, tarihin tahrif
edilmesine ve ön yargılara dayanmaktadır.
Bu tasarının yasalaşması halinde tahrif edilen tarihin
yeniden düzeltilmesi ve ön yargılardan arındırılmış ne
siller yetiştirilmesi Fransa 'da adeta bir suç haline
gelecektir.
Böyle bir tasarının kabulü halinde düşünce ve ifade öz
gürlüğü, bilimsel araştırma ve bulguları yayınlama
özgürlüğü Fransa için ortadan kalkmış olacaktır. Fransa
Meclisi Birinci Dünya Savaşı ile ilgili olarak yapılacak
araştırmalardan hangi sonuçların çıkmasının gerekece
ğini bir yasa ile önceden belirlemiş olacaktır. Bu yasanın
tespitlerinden farklı sonuçlara varmak yasanın ihlali
olacak ve dolayısıyla bir suç oluşturacaktır.
Tarihçilerin gerçekleri ifade etme özgürlüğü ve çabası
bir Fransız kanunu ile engellenmiş olacaktır.
TBMM 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesinin hayata geçiril
mesi için hiçbir çabayı esirgememektedir. Bu bağlamda,
TBMM Türkiye'nin Fransa ile ilişkilerinin gelişmesini de
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