Dış

İ L I Ş K I L E R

Amerikalı 69 akademisyenin imzasıyla yayınlanan bildiri hatırlanmaya değer. Bu bildiri 1915 olaylarının soykırım olmadığını
açıkça ifade etmektedir
Ermeni çevreleri sık sık sözde Ermeni soykırımının 1985 yılında BM tarafından resmen tanındığını iddia etmektedirler Bu bilgi de
tamamen mesnetsizdir. BM sözcüsü Farah Hag, 5 Ekim 2000 tarihinde BM'nin Ermeni iddiaları konusundaki tutumu hakkındaki
bir soruya cevaben, "BM'nin, Ermeni, tecrübesini soykırım olarak niteleyen bir raporu onaylamadığını veya kabul etmediğini" ifade
etmiştir.
Ermeniler ayrıca, iddialarının meşrulaştırmak amacıyla Avrupa Parlamentosu'nun Ermeni iddialarına ilişkin 1987 tarihli kararına
da atıfta bulunmaktadırlar. Bununla ilgili olarak, Fransa'daki bir Enneni derneği ile iki Ermeni. Avrupa Parlamentosu'nun 1987 tar
ihli kararına aykırı olduğu iddiasıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne adaylık statüsünün iptali amacıyla Avrupa Adalet Divanı'na
başvurduklarını hatırlatmak istiyorum. Avrupa Adalet Divanı, sözkonusu karanın tamamen siyasi nitelikte olduğunu ve bu nedenle
hiçbir bağlayıcı yasal sonuç doğurmayacağına karar venniştir.
Türkiye, her zaman parlamentoların ve diğer siyasi kuruluşların, tarihin ihtilaflı bir dönemini tartışmak ve yargıya varmak için
uygun yerler olmadıklarını savunmuştur. Tarih bir disiplindir ve geçmişteki olayların değerlendirilmesi tarihçilere bırakılmalıdır.
Türk Hükümeti, bu ihtilaflı tarihsel sorunun aydınlığa kavuşturulması amacıyla arşivlerini tüm araştınnacıların kullanımına
açmıştır. Ayrıca, tarihçilerin, akademisyenlerin ve araştırmacıların bu tarihi sorunu her platformda tartışmalarını teşvik ediyoruz.
Türk-Enncni ilişkilerinin tarafsız ve tam olarak analiz edebilmesi için Enneni arşivleri de açılmalı ve kamunun kullanımına sunul
malıdır. Türkiye'de çok sayıda araştırmacı, Erivan'daki Ermeni Arşivleri, Massachuset'teki Ermeni Devrimci Federasyonu
(Taşnaksütyun) Arşivleri ve o dönemde Ermeniler arasında aktif olarak faaliyet gösteren başlıca misyoner arşivlerinde araştınna
yapmak istemektedir. Gerçeğe ulaşılabilmesi için tüm ilgili arşivlerin tarihçilerin kullanımına açık olması gerekir.
Bu bağlamda. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ana muhalefet partisi CHP'nin lideri Deniz Baykal 8 Mart 2005 tarihinde ortak
bir bildiri yayınladılar. Bildiri, Türk ve Enneni tarihçilerinden oluşacak bir grubun 1915 dönemine ait gelişme ve olayları, sadece
Türk ve Ermeni değil, ilgili tüm üçüncü ülkelerin arşivlerinde de araştırarak, bulgularını uluslararası kamuoyuna açıklamalarını
önermektedir. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi 13 Nisan 2005 tarihinde Ermeni iddiaları konusunda kabul ettiği bildiride, bu
tarihi öneriyi tamamen desteklediğini ve onayladığını açıklamıştır.
Başbakan Erdoğan, 10 Nisan 2005 tarihinde Ermenistan Cumhurbaşkanı Robcrt Koçaryan'a bir mektupla sözkonusu öneriyi res
men iletmiştir. Cumhurbaşkanı Koçaryan'ın Başbakanın mektubuna cevaben gönderdiği 25 Nisan 2005 tarihli mektup Türk
Hükümeti tarafından olumlu bir bakış açısıyla kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir. Halen, bu üst düzey mektup teatisi temelinde.
Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleştirilmesi yolunda bir diyalog başlatılabilmesi amacıyla ortak unsurların belirlenmesi için çaba
sarf edilmektedir.
Soykırım, insanlığa karşı işlenebilecek en ağır suçtur. Bir ulusu soykırım suçu işlemiş olmakla itham etmek ciddi bir eylemdir. Bu
tür bir eylem, suçlamaların tarihsel gerekçelerle ve uluslararası meşrulukla ispat edilme ve dayanak bulmak temel yükümlülüğünü
de beraberinde getinnektedir. Tamamen Ermeni iddialarına dayanan suçlamaların gerekli esaslardan yoksun olduğu açıktır. İspat
etme yükümlülüğü, sözde "Ermeni soykırımı" hakkında karar alan parlamentolara aittir.
İzlenmesi gereken yol doğruların ortaya konması ve gerçeğin açığa kavuşturulmasıdır. Bu amaçla, uluslararası toplum en azından
Türkiye'nin, Türk ve Ermeni tarihçilerden ve diğer uzmanlardan oluşacak bir grubun kurulmasını amaçlayan girişimine güçlü bir
destek verilebilir.
İyi dileklerimin kabulünü rica ederim.
Bülent ARINÇ

ABD TEMSİLCİLER

gerçekdışı iddialar, temelinde uzlaşmadan uzak ve tartış
malı yönleri bulunan ön yargıları barındırmaktadır.

MECLİSİNE DE M E K T U P
A B D Temsilciler Meclisi üyeleri ile bilgi için Senato
üyelerine 16 Eylül günü birer mektup gönderen Türk
Parlamenterler Birliği Başkanı Hasan Korkmazcan, tarihi
olayların bilimsellikten uzak olduğu kadar tek yanlı bakış
açısıyla yansıtılması ve Türkiye'nin toplumsal değerlerini
hedef alan kampanyalara dönüştürülmesinin büyük bir ta
lihsizlik olduğunu ifade etti.
Sözde Enneni Soykırımı iddialarına ilişkin verilen tasarıyı
kabul eden A B D Temsilciler Meclisi üyelerine gönderdiği
mektubunda Korkmazcan görüşlerini şöyle dile getirdi:
"Irkçı bir çizgiye bürünen
lobi çalışmaları ile yön
lendirilme gayreti sergilenen

EGEMENLİK

KAYITSIZ

Global terörün bir halkasını oluşturarak 70 ve 80'li yıllara
damgasını vuran ve bir çok sivilin ölümüne yol açan
Ermeni menşeli terörist grupların hedeflerinin de
gözönündc bulundurulması bir zaruret olarak kendini
göstermektedir. Soykırım savı, Soykırım Suçunun Önlen
mesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ile çelişen önemli ta
rihi ayrıntıları içermektedir.
Tarihi savların net bir şekilde, bilimsel ve gerçekçi ispat
larına dayandırılarak yorumlanmasına yönelik duyduğu
muz hassasiyeti paylaştığınızı umuyor, kararlarınızdaki
tarafsız ve sağduyulu tutumun, önyargılı ve ırkçı söylem
lerden arındırılarak etki altın& •
da kalmaksızın sürekliliğini
korumasını arzu ediyoruz."
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