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SC-13, Tanju Bilgiç- DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyonun Yabancı Terörist Savaşçılar Çalışma Grubu-
nun Ülkemizde Yapılan Kuruluş Toplantısı Hakkında 

9 Nisan 2015

DEAŞ Karşıtı Koalisyonun Yabancı Terörist Savaşçılar Çalışma Grubu’nun kuruluş toplantısı Türkiye ve Hol-
landa’nın eş-başkanlığında 7 Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da yapılmıştır.

Çalışma grubu toplantısında Yabancı Terörist Savaşçılardan (YTS) kaynaklanan tehditle mücadele yöntemlerini
içeren bir Eylem Planı ele alınmıştır.

Kısa bir süre içerisinde kabul edilmesi öngörülen Eylem Planında DEAŞ terör örgütünün bölge ve ötesi için oluş-
turduğu tehdit ve bu örgütle bağlantılı Yabancı Terörist Savaşçı olgusuyla mücadelede Koalisyon üyelerinin ve
uluslararası toplumun alması gereken önlemler tespit edilmiştir.

Eylem Planı’nda,  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Suriye ve Irak’ta Yabancı Terörist Savaşçılar ile
DEAŞ ve El Kaide bağlantılı terör örgütlerini hedef alan kararlarının uygulanmasını geliştirecek ve Koalisyonun
diğer çalışma gruplarının çabalarına katkıda bulunacak düzenlemeler de yer almaktadır.

Çalışma Grubunun bir sonraki toplantısının Haziran ayında yapılması öngörülmektedir.

http://www.mfa.gov.tr/sc-13_-9-nisan-2015_-disisleri-bakanligi-sozcusu-tanju-bilgic_in-deas-karsiti-uluslararasi-
koalisyonun-yabanci-terorist-savascil.tr.mfa

Papa ‘soykırım’ sözünü kullandı

13 Nisan 2015

Vatikan’da dün 1915 olayları için düzenlenen pazar ayininde ‘soykırım’ ifadesini kullanan Papa Françesko’nun
sözleri Türkiye’nin tepkisine neden oldu. Vatikan’ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, “Hayal
kırıklığı ve üzüntü duyduk. Güven kaybına yol açtı” mesajı verildi. Ardından Türkiye, Vatikan Büyükelçisi Mehmet
Paçacı’yi istişarelerde bulunmak için geri çağırdı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Papa’ya ve bulunduğu makama
yakışmadı” dedi.
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ÇAVUŞOĞLU: KABUL EDİLEMEZ

Papa 2’nci Jean Paul, 2001 yılında Ermenistan’a yaptığı ziyaret sırasında Ermeni Apostolik Kilisesi Katolikosu
2’nci Karekin ile ortak bir bildiri yayınlamış ve bu metinde 1915 olaylarından “genellikle 20’nci Yüzyılın ilk soy-
kırımı olarak görülen” şeklinde bahsedilmişti. Ancak dün “soykırım” sözü ilk kez bir papa tarafından telaffuz
edildi. Paskalya Bayramı’ndan sonraki Kutsal Pazar günü ve 1915 olaylarının 100’üncü yılı olması nedeniyle dün
Vatikan’ın ünlü Aziz Petrus Bazilikası’nda düzenlenen büyük ayinde konuşan Papa Françesko, “Son yüzyılda in-
sanlık ailemiz 3 büyük ve eşi görülmemiş trajedi yaşamıştır. Bunların ilki, ‘genel olarak 20’nci yüzyılın ilk soy-
kırımı olarak görülen’ ve ilk Hıristiyan toplum olan siz Ermeni halkının yanı sıra, Katolik ve Ortodoks Suriyelilere,
Asurilere, Keldanilere ve Yunanlara çarpandır. Piskoposlar, rahipler, dindarlar, kadınlar, erkekler, yaşlılar ve hatta
savunmasız çocuklar ve hastalar bile öldürülmüştür” dedi.

TÜRK DIŞİŞLERİ’NDEN PAPA’YA TEPKİ

Papa, diğer iki büyük trajediyi ise Nazizm ve Stalinizm dönemlerinde işlenen suçlar ve Ruanda, Kamboçya, Bu-
rundi ve Bosna’da gerçekleşen kitlesel katliamlar olarak saydı. Papa Françesko, bu açıklamasıyla kamuya açık
bir ortamda 1915 olayları için ‘soykırım’ kelimesini telaffuz eden ilk papa oldu.

TÜRKİYE BAŞKA DİLDEN ANLAMIYOR’

Ayine, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Ermeni Apostolik Kilisesi Katolikosu 2’nci Karekin, Kilikya
Katolikosu 1’inci Aram ve Dünya Ermeni Katolikleri Patriği 19’uncu Nerses Bedros’un da aralarında bulunduğu
üst düzey temsilciler ve Ermeni cemaati katıldı. Papa Françesko, “Sevgili Ermeniler, bugün, atalarınızın acımasızca
maruz kaldığı o toplu ve delice kıyımın, trajik olayın yüzüncü yılını, acıdan parçalanmış yüreklerimizle, ama
umutla anıyoruz. Onları hatırlamak gereklidir ve aksine buna zorunluyuz. Çünkü belleğin olmadığı yerde, kötülük
yarayı hala açık tutuyor demektir” dedi. Papa, insanların hala inançları ya da etnik kökenleri yüzünden acımasızca
öldürüldüğünü, kafalarının kesildiğini, çarmıha gerildikleri ve canlı canlı yakıldıklarını ya da evlerini terk etmek
zorunda bırakıldıklarını vurguladı.

SARKİSYAN MEMNUN

BARIŞ MESAJI DA VERDİ

Ayin sonrasında Papa, Ermeni toplumuna iletmek üzere Ermeni liderlere sunduğu yazılı bir mesajda ise, Tanrı’dan,
Türk ve Ermeni toplumlarının uzlaşmaya varmasını ve Dağlık Karabağ konusunda barışın sağlanmasını dilediğini
belirtti. Bir asrın, Ermeni halkına karşı yapılan korkunç katliam ve onların gerçek şehitliğiyle geçtiğini söyleyen
Papa, “O masumların çoğu, itiraf etti ve İsa için şehit oldu. Hiçbir Ermeni aile yoktur ki bu olayda sevdiklerini
kaybetmemiş olsun: gerçekten bu, sizin de dediğiniz gibi ‘Metz Yeghern (Büyük Felaket)’ idi” dedi. Vatikan Basın
Sözcüsü Yardımcısı Rahip Ciro Benedettini, Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, “Papa’nın bu ifadeyi kullana-
cağı, bizim açımızdan önceden belliydi. Papa Françesko, Papa 2’nci Jean Paul’e atıfta bulundu. Konuşma metni
önceden hazırlandı” dedi. Papa Françesko, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te başpiskoposluk yaptığı dönemde
yazdığı kitapta, Türklerin Ermenilere karşı ‘soykırım gerçekleştirdiğini’ ifade etmişti. Papalık makamına seçil-
mesinin ardından 2013’te yılında ise bazı Ermeni din adamları ve 1915 kurbanlarının yakınlarını Vatikan’da kabul
eden Papa, bir kadının Ermeni iddialarından bahsetmesi üzerine “Evet, 20’nci yüzyılın ilk soykırımı” ifadesini
kullanmış, Ankara’nın tepkisi üzerine Vatikan, bunun özel bir görüşme olduğunu açıklamıştı.

BÜYÜKELÇİ GERİ ÇAĞRILDI

Papa’nın ‘Ermeni soykırımı’ açıklamasının ardından Türkiye, diplomatik alanda adımlar attı. İlk olarak Vatikan’ın
Ankara’daki Büyükelçisi Antonio Lucibello, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Lucibello’ya “Hayal kırıklığı ve üzüntü duyduk. Güven kaybına yol açtı” mesajı verildi. Ardından Dışişleri Ba-
kanlığı Türkiye’nin Vatikan büyükelçisi Mehmet Paçacı’yı istişarelerde bulunmak için Türkiye’ye çağırdı.

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Roma’dan kalkan Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla dün
gece saat 22.55’te Atatürk Havalimanı’na indi. VIP Salonu’ndaki bekleme alanına geçen Paçacı, daha sonra THY
uçağıyla Ankara’ya geçti. Paçacı gazetecilere açıklama yapmadı.
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DIŞ BASIN NASIL GÖRDÜ?

AP : Papa Françesko, Ermenilerin katledilmesinin 100’üncü yılında, yaşananlara ’20’nci yüzyılın ilk soykırımı’
dedi. Bu kesinlikle Türkiye’yi kızdıracak siyasi olarak patlayıcı bir deklarasyon. 

Guardian: Papa Françesko, Ermeni katliamına ‘soykırım’ dedi. Bu açıklama Türkiye ile diplomatik ilişkilere zarar
verebilir. 

Financial Times:  Papa Françesko’nun Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki Ermenilerin öldürülmesini 20. yüz-
yılın ilk soykırımı olarak nitelendirmesinin ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı Vatikan Büyükelçisi’ni çağırdı.
Papa 2’nci John Paul Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında öldürülen 1.5 milyon Ermeni için “soykırım” ifa-
desini daha önce kullanmasına karşın Papa’nın bu konuşması özellikle Papa’nın geçen yılki dostça görünen Tür-
kiye ziyaretinden sonra yetkililer tarafından sürprizle karşılandı.

Ermenilerin öldürülmelerinin yıldönümü olarak anılan 24 Nisan yaklaşırken Fransa Devlet Başkanı François Hol-
lande ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ermenistan’a bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Diğer
yandan Türkiye bu günü Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü olarak kutlayacak. Bu törene de Prens Charles ve Prens
Henry de katılacak.

BBC: Papa Francis’in Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ermenilerin öldürülmesini “soykırım” olarak nitelen-
dirmesi Türkiye tarafından eleştirildi. Ankara bu açıklamalara karşılık olarak Vatikan Büyükelçisi’ni Dışişleri Ba-
kanlığına çağırdı. Türk Dışişleri Bakanı açıklamaları “Tarihi gerçeklikten çok uzak” olarak yorumladı.

CNN: Papa, Osmanlı İmparatorluğu döneminde öldürülen Ermeniler için “soykırım” ifadesini kullandı. Papa’nın
deklarasyondan alıntı yapmasına karşın kullandığı soykırım ifadesi Türkiye’yi üzdü. Türkiye ise Papa’nın bu ko-
nuşmasına Vatikan Büyükelçisi’ni Dışişleri’ne çağırarak karşılık verdi.

Independent: Papa, Osmanlı Türkleri tarafından öldürülen Ermenileri “20’nci yüzyılın ilk soykırımı” olarak ni-
telendirdi. Türk medyası, Türk liderlerin Papa’nın bugünkü pazar ayininde bu konuşmayı yapmasını daha önceden
engellemeye çalıştığını iddia etti.

Sky News: Birinci Dünya Savaşı sırasında öldürülen Ermenileri Papa’nın “20’nci yüzyılın ilk soykırımı” olarak
nitelendirmesi Türkiye’de öfkeye yol açtı. Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Papa’nın açıklamalarını ger-
çeklikten ve tarihten uzak ve temelsiz olarak değerlendirdi. Türkiye daha önce de Vatikan Büyükelçisi Antonino
Lucibello’yu açıklama yapması için Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Huffington Post: Papa’nın Osmanlı Türkleri tarafından öldürülen Ermeniler için “20’nci yüzyılın ilk soykırımı”
ifadelerini kullanmasının ardından Türkiye Vatikan’a karşı ilişkilerinde güvenini kaybettiğini ve büyük hayal kı-
rıklığına uğradığını söyledi. Papa, pazar günkü ayinde yaptığı konuşmayla diplomatik bir krizin fitilini ateşledi.
Aralarında İtalya ve ABD’nin olduğu bazı ülkelerde söz konusu olay soykırım olarak tanınmasa da Ermeni toplumu
ile yakın ilişkileri olan Papa, Ermenilerin öldürülmesini uluslararası topluma, soykırım olarak tanınması çağrısı
yaptı.

El Cezire: Papa’nın soykırım ifadesini kullanmasının ardından Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi açıklama yapması
için Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı’nın daha sonra resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Ermenilerin öldürülmeleri bazı Avrupa
ve Güney Amerika ülkeleri tarafından soykırım olarak kabul edilirken, ABD ve bazı ülkeler önemli müttefikleri
Türkiye ile iyi ilişkileri korumak için bu ifadeyi kullanmaktan kaçınıyor.

DAHA ÖNCE DE ‘SOYKIRIM’ DEDİ

Papa Françesko, Buenos Aires Başpiskoposu olduğu dönemde yazdığı kitapta, Türklerin Ermenilere karşı “soy-
kırım gerçekleştirdiğini” belirtmişti.

Papa, yine Buenos Aires’te 1915 kurbanlarının anıldığı bir törende, “soykırımın, Osmanlı Türklerinin Ermenilere
ve insanlığa karşı işlediği en ağır suç olduğunu” söylemişti.
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Papalık makamına seçilmesinin ardından 2013 yılında ise bazı Ermeni din adamları ve 1915 kurbanlarının yakın-
larını Vatikan’da kabul eden Papa burada, 20’nci yüzyılın ilk soykırımının Ermenilere yapıldığını dile getirmişti.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/28719416.asp

İngiliz basınında Papa’nın ‘Ermeni Soykırımı’ çıkışı

13 Nisan 2015

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco’nun dün 1915 olaylarının 100. yıldönümü sebebiyle Vatikan’da düzen-
lediği ayinde “20. yüzyılın ilk soykırımı Ermenilere yapıldı” demesi, İngiliz basınında geniş yer buldu.

‘Papa Türkiye’yi öfkelendirdi’

Independent gazetesindeki haberin başlığı, “Papa soykırım iddiası ile Türkiye’yi öfkelendirdi”.

Gazete Papa Francesco’nun konuşmasında Hristiyan Ermenilerin ölümüyle, Yahudi Soykırımı’nda öldürülenler
ve Stalin döneminde infaz edilen milyonlarca kişinin yanı sıra, 20. yüzyılın sonunda Ruanda, Burundi ve Bosna’da
katledilenler arasında bağlantı kurduğuna dikkat çekiyor.

Independant, seçilen kelimeler itibarı ile Papa Francesco’nun konuşmasının, 2001’de Katoliklerin o dönemki
ruhani lideri Papa 2. Jean Paul’ün açıklamasına benzediğini belirtmiş ve eklemiş:

“Papa’nın açıklaması, siyasi liderlerin önümüzdeki günlerde resmen yapacakları ve Türkiye’de hakarete neden
olma riski taşıyan açıklamaların ilki olabilir.”

‘Soykırım diyen ilk Papa değil’

Times gazetesindeki haberin başlığı ise “Papa Ermeni Soykırımı yüzünden Türklerle sert bir tartışmayı tetikledi”.

Gazete 2001’deki açıklamaya atfen, Papa Francesco’nun Ermeni katliamını tanımlamak için “soykırım” kelimesini
kullanan ilk Katolik lider olmadığını hatırlatmış okurlarına. Times’taki haberde şu satırlar yer alıyor:

“Ancak yine de Papa Francesco’nun konuşmasının ekstra önemi ve ağırlığı var. Zira bu konuşma kıyımın yıldö-
nümünde, San Pietro Bazilikası’nda yapıldı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve Ermeni Kilisesi liderleri
de ayine katıldı.”

Times, Papa Francesco’nun Irak ve Suriye’de Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün zulmettiği Hristiyanları
korumaya çalıştığını hatırlatıyor. “Papa şimdi Türkiye’nin bu alandaki desteğini kaybetme tehlikesi ile karşı kar-
şıya” diyor gazete.

‘Çok önemli bir açıklama’

Guardian ise Papa Francesco’nun sözlerine tam sayfa ayırmış. Gazetedeki haberin başlığı, “Papa Ermeni katlia-
mını ‘20. yüzyılın ilk soykırımı’ ilan ederken, Türkler öfkeli”.

Haber şu satırlarla başlıyor:

“Ermenistan’ın, Türklerin Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü sırasında 1,5 milyon kişiyi katletmelerini daha fazla
kişinin bilmesini teşvik etmeye yönelik çabaları, Papa’nın yapılan gaddarlıkları ‘20. yüzyılın ilk soykırımı’ olarak
nitelendirmesiyle, çarpıcı şekilde desteklenmiş oldu. Hem de olayın 100. yıldönümünden günler önce.”

Guardian uzmanların Papa Francesco’nun açıklamasının zamanlamasını çok önemli bulduklarının altını çiziyor.

Ermenilerin soykırımın 100. yıldönümü olarak kabul ettikleri 24 Nisan’da, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da ve
dünyanın dört bir yanında anma törenleri düzenlenecek.

“Türkiye Çanakkale Savaşı’nın 100. yıldönümünde anma törenleri için bu tarihi seçerek Ermenileri çileden çıkardı.
Bu, soykırımı gölgelemek için tasarlandı. Oysa Çanakkale’deki törenler daha önce hiç bu tarihde yapılmadı. Cum-

5

Türk Dış Politikası Gündemi



hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın Erivan davetini dikkate
almadı” diyor Guardian.

Gazete Rusya, Fransa ve 20 kadar daha ülkenin 100 yıl önce yaşananları soykırım olarak tanıdığını, ABD ve Bri-
tanya’nın bu ülkeler arasında olmadığını hatırlatıyor.

‘Papa her zaman Ermenilere yakındı’

Daily Telegraph gazetesindeki haberin başlığı da, “Papa Ermenilerin ‘soykırıma maruz kalması’ nedeniyle Türk-
leri öfkelendirip galeyana getirdi”.

Gazete Papa Papa Francesco’nun konuşması sonrası Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayı sayfasına
taşıyor. Açıklamada, Papa’nın ifadelerinin tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmadığı belirtilmişti.

Açıklamadan şu satırlar da var Daily Telegraph’ın haberinde:

“Papa’nın sözleri, 28-30 Kasım 2014 tarihleri arasında ülkemize gerçekleştirdiği ziyarette ve dönüş yolunda ‘iki
tarafın da iyi niyetli olduğunu, uzlaşının gerçekleşmesi için taraflara yardım edilmesi ve halkların uzlaşması için
dua edilmesi gerektiğini’ belirten ifadelerinden ciddi bir sapmadır.”

Daily Telegraph Papa’nın geçen hafta da, Ermenilerin Türkiye’den sınırdışı edilmeleri ile Orta Doğu’daki Hristiyan
mültecilerin bugün içinde bulundukları zor durumda arasında bağlantı kurduğunu hatırlatıyor.

Gazeteye konuşan Vatikan uzmanı Andrea Gagliarducci ise Papa’nın her zaman Ermeni cemaatine yakın olduğunu
söylüyor. Gagliarducci’ye göre, çok önem verdiği konularda, “diplomatik sonuçları” olacak sözler söylemek Papa
için alışılmadık bir durum değil.

‘Papa Türkiye’yi şaşırttı’

Financial Times’taki haberin başlığı ise “Papa Ermeni ‘Soykırımı’ tanımıyla Türkiye’yi şaşırttı”.
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Gazeteyi “şaşırttı” ifadesini kullanmaya iten Papa Francesco’nun geçen yıl Türkiye’ye yaptığı ve dostane bir ha-
vada geçtiği görünülen gezi.

Financial Times, 24 Nisan’da Erivan’da yapılacak anma törenlerine ise Fransa Cumhurbaşanı François Hollande
ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katılacağını belirtiyor. Aynı gün Çanakkale’de yapılacak törenlere
ise Britanya’dan Galler Prensi Charles ve Prens Harry’nin de katılacağını ekleyerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen yıl 23 Nisan’da Başbakan iken Ermeniler için yayımladığı taziye mesajının ha-
tırlatıldığı haber, şu satırlarla noktalanıyor:

“Türkiye’de soykırım başlıklı kitaplar yayımlandı, ki bu daha önce düşünülemeyecek birşeydi. Ermeniler Hazi-
ran’da yapılacak genel seçimde gerek iktidardaki AK Parti’den gerekse de önde gelen muhalefet partilerinden
milletvekili adayı. Onlardan biri de (Etyen Mahçupyan) Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun danışmanı.”

“Papa Francesco geçmişte Sayın Erdoğan’ın uzlaşmacı bir usluba yönelmesini övmüştü. Papa geçen hafta Erme-
nistan’dan piskoposlarla bir araya geldiğinde soykırım kelimesini kullanmamış ve Türkiye ile Ermenistan arasında
“uzlaşma amaçlı somut jestler yapılmasını” istemişti. Papa’nın son sözleri ise Türkiye’nin pozisyonunun yeniden
zorlaşıyor olabileceğini gösteriyor.”

http://www.bbc.co.uk/turkce/basinozeti/2015/04/150413_papa_gazeteler

ERMENİSTAN’IN TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ

13 Nisan 2015

Ermenistan, Papa Francesco’nun 24 Nisan 2015’te, Erivan’da 100’üncü yıl özel ayini düzenlemesini istemiş ancak
Papa bu davete olumsuz yanıt vermişti.

Erivan’ın amacı bu yolla soykırım iddiasını, 100. yıl dönümünde dünyanın gündemine taşımaktı.

Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır ve Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçacı’nın uzun diplomatik görüşmeleri
sonucu, Ermenistan’ın ‘100’üncü yıl özel ayini’ planı gerçekleşmemişti.

Bunun üzerine Ermeni Kilisesi Vatikan’a, “Papa gelmeyecekse, 100. yıl ayini Vatikan’da düzenlensin” önerisini
iletti. Başta bu çağrıya da olumsuz yanıt alan Erivan, kilisenin baskılarını artırdı. Ve bugün düzenlenen ayin için
hazırlanan dua kitaplarına ‘soykırım’ ibaresi yerleştirildi.

İfadenin kitapta yer alması önemli bir adım olsa da gözler, Papa’nın yapacağı konuşmaya çevrilmişti. Bu ifadeyi,
yapacağı konuşmada kullanıp kullanmayacağı merak edilirken Papa, 1,5 saat süren konuşmasında ‘Ermeni soy-
kırımı’ ifadesini kullandı.

http://www.haberturk.com/dunya/haber/1064902-papa-soykirim-dedi

AP Başkan Yardımcısı: 100 yıl önceki Türkiye’yi cezalandırıyoruz

14 Nisan 2015

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Antonio Tajani, AP’de yarın oylamaya sunulacak, ‘Ermeni Soykı-
rımı’nı tüm Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin tanımasına ilişkin tasarı hakkında konuştu.

Tajani, “Biz şimdiki değil, 100 yıl önceki Türkiye’yi cezalandırıyoruz. Türklere de aynı şey yapılmış olsa, onlara
da zarar gelmiş olsa, onlar için de aynısını yapardık. Türkiye Ermeni soykırımını kabul etmekle önemini yitirmez”
dedi.

AB sınırları içerisinde yaşayan 450 milyon kişiyi temsil eden 736 parlamenterin görev yaptığı AP, ‘Ermeni soy-
kırımı’ iddialarının metne döküleceği bir kararı yarın oylayacak.
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“Ermeni soykırımının 100’üncü yılında, AB üyesi ülkeler tarafından tanınması ve üye ülkeler tarafından kabulünün
tavsiyesi” ibareleri içeren tasarının AP’de kabul edilmesi halinde Brüksel-Ankara hattında ciddi bir krizin yaşa-
nabileceği belirtiliyor.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/28730012.asp

Avrupa Parlamentosu’nda ‘Ermeni Soykırımı’ tasarısı kabul edildi

16 Nisan 2015

Avrupa Parlamentosu (AP), 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelediği ve Türkiye’ye geçmişiyle yüzleşerek “ta-
nıma” çağrısı yaptığı kararı ezici çoğunlukla kabul etti. Tasarının kabul edilmesine tepki gösteren Başbakan Yar-
dımcısı Yalçın Akdoğan, “Goygoyculuk yaparak ciddi konular ele alınamaz. AP’nin bir dirayeti, gücü, vizyonu
varsa tarihi safsataları bıraksın günümüzde yaşanan hadislerle ilgili bir tavır takınsın” ifadelerini kullandı.

AP’nin herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan kararına ilişkin oturumda Türkiye’ye yönelik sert eleştiriler gün-
deme gelirken başından bu yana “soykırım” ifadesini kullanmamaya özen gösteren Avrupa Birliği Komisyonu ve
üye ülkeler arasında konsensüs olmaması nedeniyle net pozisyon almamaya çalışan AB Konseyi tutumundan taviz
vermedi.

TÜRKİYE’DEN AP’YE JET YANIT

Oturumun başında ve sonunda söz alan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Kristalina Georgieva, parlamenterler-
den gelen yoğun eleştirilere rağmen “soykırım” ifadesini kullanmadı. “100 yıl önceki trajik olaylar” ifadesini
tercih eden Georgieva, “Olaylar için kullanılan kelime ne olursa olsun gerçeğin tarihi açıdan inkarı mümkün değil”
demekle yetindi. Georgieva ana vurguyu Türkiye ile Ermenistan arasında uzlaşıya odaklarken “önkoşulsuz nor-
malleşme” çağrısı yaptı.

ÜYELİK BAĞLANTISI YOK

Son dönemde Türkiye ile yıldızı bir türlü barışmayan AP’nin Ermenistan’ın ve Ermeni diasporasının tezleri te-
melinde hazırladığı ve Türkiye’den gelen telkinlere kulaklarını tıkadığı kararla ilgili süreçte en olumlu gelişmeyi
ise “tanıma” konusunun Türkiye’nin AB üyelik süreciyle ilişkilendirilmemesi oluşturdu.

Oturumda söz alan 64 parlamenterin önemli bölümü metin paralelinde konuşarak “Bu kararla bir soykırımı soy-
kırım olarak tanıyoruz ve Türkiye’den de aynı adımı bekliyoruz” tezini işledi. Oylamada karara destek vermekle
birlikte “orta yol” bulmaya çalışan parlamenterler ise 1915 olaylarının hangi kelimeyle tanımlanması gerektiğinden
çok “tarihin siyaset için kullanılmaması gerektiği”, “bu tür kararların sorunun çözümüne katkı sağlamadığı” ve
“Osmanlı İmparatorluğu’yla Türkiye arasında ayrım yapılması gerektiği” vurgularıyla Ankara ile Erivan arasındaki
ilişkilerin en kısa zamanda normalleştirilmesine odaklandı.

PAPA VURGUSU

Karar metninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun geçen yıl yaptığı
açıklamalardan olumlu şekilde bahsedilirken Papa Françesko’nun açıklamalarına verilen tepki yoğun şekilde eleş-
tirildi. Verilen iki değişiklik önergesiyle Papa’nın yaptığı açıklamaya da metinde atıf yapılması sağlandı. Bu bağ-
lamda yapılan açıklamalarda ise “Papa’ya verilen cevap Türkiye’nin bizden ne kadar farklı olduğunu gösteriyor”,
“Erdoğan inkarcı. Papa’yı tehdit etti” ve “Kimse Papa’ya karşı mafyavari açıklamalarda bulunamaz, bulunmamalı”
ifadeleri öne çıktı.

AB’DE HERKES TANIMIYOR

AP, “Ermeni soykırımı” iddialarını tanıyan bir kararı 1987’de kabul etti. Bazı metinlerde 1987 kararına atıf yapı-
lırken AP’nin Türkiye raporlarına yıllardır “soykırım” ifadesi girmedi. Geçtiğimiz haftalarda ise insan hakları ko-
nulu bir raporda tek maddeyle AB üyelerine, “bu iddiaları tanıma ve bu iddiaların tanınması için daha fazla çaba
harcama” çağrısı yapıldı.

28 AB ülkesinden 11’i de 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyor.
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AKDOĞAN’DAN AP KARARINA TEPKİ

AVRUPA Parlamentosu’nun Ermeni tasarısını kabul etmesine bir tepki de Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdo-
ğan’dan geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Akdoğan, “AP kıymet-i harbiyesi olmayan son kararıyla sözü-
nün ağırlığını ortadan kaldırıyor. Goygoyculuk yaparak ciddi konular ele alınamaz. AP’nin bir dirayeti, gücü,
vizyonu varsa tarihi safsataları bıraksın günümüzde yaşanan hadislerle ilgili bir tavır takınsın” ifadelerini kul-
landı.

İŞTE TASLAKTAKİ 8 MADDE

1-Osmanlı İmparatorluğu’nda 1.5 milyon masum Ermeni’nin hayatını kaybettiği vurgulanarak yaşanan olayların
‘soykırım’ olduğunun altı çiziliyor. İnsanlığa karşı tüm suçlar ve soykırımlar kınanırken bunların inkârına yönelik
her teşebbüs esefle karşılanıyor.

2-Türkiye, 100. yıl anmalarını fırsat olarak değerlendirerek arşivlerini açmaya, geçmişiyle yüzleşmeye ve “Ermeni
soykırımını” tanımaya yönelik çabalarını sürdürmeye böylelikle Türk ve Ermeni halkları arasında gerçek uzlaşma
yolunu açmaya teşvik ediliyor.

3-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun taziye içeren ve Osmanlı Ermeni-
lerine yönelik zulümleri tanıyan açıklamaları doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.

4-Türkiye ve Ermenistan, Avrupa ulusları arasındaki başarılı uzlaşma örneklerini kullanmaya ve halklar arası iş-
birliğini odağa yerleştiren bir gündem izlemeye davet ediliyor. Türkiye ve Ermenistan arasında imzalanan proto-
kollerin ön koşulsuz şekilde onaylanıp uygulanması ısrarla tavsiye ediliyor.

5-Türkiye’nin kültürel mirasın korunmasına ilişkin yasal yükümlülüklerine saygı göstermesi talep ediliyor. Geçen
yüzyılda yıkılan ya da harabeye dönen kültürel mirasın envanterinin çıkarılması isteniyor.

6-Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik sivil toplum inisiyatiflerine destek veri-
liyor.

7-Soykırımların ve insanlığa karşı suçların zamanında önlenmesinin ve etkili şekilde cezalandırılmasının uluslar-
arası toplumun ve AB’nin ana önceliklerinden olması gerektiği belirtiliyor.

8-Soykırımlar İçin Uluslararası Avrupa Anma Günü oluşturulması öneriliyor.

AP BİNASI ÖNÜNDE TÜRKLERDEN PROTESTO

Avrupa Parlamentosunda (AP) sözde Ermeni soykırımı tasarısı görüşmeleri sürdüğü sırada, AP karşısındaki Lük-
semburg meydanında toplanan bir grup Türk vatandaşı ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Avrupa
Parlamentosu’nu protesto etti.

Protestoya Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri,  Vatan Partisi Avrupa temsilcileri, Talatpaşa Komitesi, Atatürkçü
Düşünce Dernekleri  (ADD) üyeleri ve bir grup Türk katıldı.

AVRUPA ADALET DİVANI TEHCİR SOYKIRIM İÇİN YETERLİ SEBEB DEĞİLDİR DİYOR

Luksemburg meydanında yapılan protestoda, grup adına konuşan, Vatan  Partisi Avrupa Temsilcisi Beyhan Yıl-
dırım Ey Türk Milleti bu gün burada AP sözüm ona sözde soykırımı kabul ettiğini ilan edecektir, biz bu kararları
tanımıyoruz, ayaklarımızın altına atıp çiğniyoruz. Avrupa’ya buradan şunu söylüyoruz, ey Avrupa hukuku ayaklar
altına almaktasın. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin aldığı kararı tanı, bu konu Parlamentoların işi değildir,
bu konu tarihçilerin, ilim insanlarının işidir. Lahey Adalet Divanı şunu demiştir ’Tehcir soykırım için yeterli bir
sebep değildir’ soykırım olabilmesi için İmha kasıtı aranıyor İmha. Avrupa’ya buradan bir mesaj vermek istiyoruz,
24, 25 Nisan’da Türk bayraklarıyla, Frankfurt’ta, Berlin’de Türk Bayraklarıyla, Atatürk posterleriyle meydanlara
çıkacaktır dedi.

Lüksemburg meydanında sessiz protestoda bulunan Türk Vatandaşları basın bildirisini okuduktan sonra dağıldı.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/28746695.asp
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No: 117, Avrupa Parlamentosu’nun 1915 Olayları İlgili Olarak Kabul Ettiği Karar 

15 Nisan 2015

Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesine engel çıkarmakla tanınan Avrupa Parlamentosu, daha önce de denediği gibi,
1915 olayları konusunda yeniden tarih yazmaya heveslenmiştir. Bu heves, Türk karşıtı Ermeni propagandasının
klişelerini harfiyen tekrarlayan, 15 Nisan 2015 tarihli gülünç bir karar metniyle sonuçlanmıştır. Avrupa Parlamen-
tosu kabul ettiği kararla, zamanında uluslararası hukukla bağdaşmaz şekilde ve yetki alanını aşarak yapmış olduğu
hatayı tekrarlamıştır. Tarihi ve hukuku katleden bu metni kabul edenleri ciddiye almıyoruz. AB vatandaşlarının
2014’teki seçimlere %42 oranındaki katılımı, bu Parlamento’nun AB siyasi kültüründeki yerini zaten göstermek-
tedir. 

Her bakımdan eşine az rastlanır “tutarsızlıktaki” bu metni, anılan kuruma, ileride hatırlamak istemeyeceği belgeler
arasında yerini almak üzere aynen iade ediyoruz. 

AB’nin uzlaşı ve barış kültürü temelinde, demokrasi, insan hakları ve serbest piyasa ekonomisi gibi temel ilkeler
bazında kurulduğunu, o metni kabul edenler herhalde anımsıyorlardır. Avrupa Parlamentosu’nda bugün kabul edi-
len karara destek veren siyasetçilere, Avrupa değerleriyle uzaktan yakından ilgisi olmayan; nefret, kin ve çatışma
kültürüyle beslenenlerle kurdukları ortaklıkta başarılar diliyoruz. Avrupa Parlamentosu’nun 1915 olayları konu-
sunda sergilediği bu selektif ve tek yanlı yaklaşımın, varoluş nedenini teşkil eden değerler hilafına, Türkiye’nin
AB ile olan ilişkisine zarar verebileceği ve Türkiye ile Ermenistan arasındaki meseleye çözüm getirmekten uzak
kaldığı bir vakıadır. 

Tabiatıyla, bu karar sadece bilgisizlik ve cehaletle açıklanamaz. Bunun arkasında, ne yazık ki, dinsel ve kültürel
bağnazlık ile farklı görülen karşısındaki umursamazlık da yatmaktadır. Avrupa Parlamentosu Avrupa halkları ara-
sında ortak bir geleceğin inşasına katkı yapmak istiyorsa, bunun farklı din ve kültürleri dışlayarak gerçekleşmesinin
mümkün olmadığını bilmelidir. 1915 olayları konusuna gelince; Türkiye’nin son yıllarda hafıza ödevini layıkıyla
yerine getirdiği ortadadır.  Ermenistan’ın da en kısa sürede böyle bir olgunluk düzeyine ulaşmasını umut ediyoruz.
Avrupa Parlamentosu üyelerinin, 1915 meselesiyle ilgilenmeden önce, kendi tarihleriyle yüzleşmelerinde, özellikle
Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı gibi insanlığın en korkunç felaketindeki rol ve sorumluluklarını ha-
tırlamalarında yarar vardır.

http://www.mfa.gov.tr/no_-117_-15-nisan-2015_-avrupa-parlamentosu_nun-1915-olaylari-ilgili-olarak-kabul-et-
tigi-karar-hk_.tr.mfa

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AP’ye ‘soykırım’ tepkisi

16 Nisan 2015

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Türkiye-Kazakistan İş Fırumu’nda
yaptığı konuşmada, Avrupa Parlamentosu’nda alınan ‘soykırım’ kararını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

- Geçmişte yaşanmış acıları bahane ederek bugün Türkiye’yi ve milletimizi itham etmeye çalışanlar her şeyden
önce tarihe haksızlık ediyorlar. Soykırım gibi geçmişte kesinlikle olmamış bir şeyi mutlak gerçek gibi Türkiye’ye
kabul ettirmeye çalışanlar beyhude yere uğraşıyorlar. Bu konuda parlamentolarda alınan kararlar bizim için yok
hükmündedir.

- Bu konuda siyasetçilerin ifade ettikleri tüm beyanlar bizim için yok hükmündedir, tıpkı Avrupa Parlamentosu’nun
kararı gibi.”

- Ülkemizde yaklaşık 40 bini vatandaşımız, 40 bini Ermenistan’dan kaçarak ülkemize gelip yerleşen ve şu anda
bizde misafir olarak kalan insanlar var. Ermenistan’a barış elini geçen 23 Nisan’da ben uzattım ama uzattığımız
bu el maalesef havada kaldı. Bugün 1915 olaylarını bahane ederek ülkemiz aleyhine karar alan devletlerin, ku-
rumların Ermenilerin hakkını, hukukunu korumak, acılarını paylaşmak gibi bir dertleri kesinlikle yok. Bu tür ka-
rarlar Ermeniler istismar edilerek Türkiye düşmanlığının dışa vurumundan ibarettir.”
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- Türkiye’nin Ermeni halkıyla herhangi bir sorunu, herhangi bir sıkıntısı yoktur. Aynı dönemde, milletimizin
çektiği acılar, inanın bundan çok daha az değildir, daha fazladır. Bununla birlikte bizim Ermenilere karşı dostluk
hislerimiz hâlâ canlıdır, hâlâ bakidir.

- Bu tür kararlar Ermeniler istismar edilerek Türkiye düşmanlığının dışa vurumundan ibarettir. Bu tür kararların
hepsi de bizim için yok hükmündedir. Buradan Ermenilere dostluk çağrımı tekrarlamak istiyorum. Gelin tarihi
tarihçilere bırakalım. Biz ortak çıkarlarımız, ortak geçmişimiz ışığında kendimize yeni bir gelecek inşa edelim.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/28753482.asp

Ateşyan “Soykırım” kavramını kullanmayacak

16 Nisan 2015

TÜRKİYE Ermenileri Patrikhanesi, İstanbul’da yaşayan yaklaşık 250 Ermeni aydının 24 Nisan 1915’te tutuklan-
ması ve Çankırı ile Ayaş’a sürülmesiyle başlayan “Ermeni Tehciri” sürecinin 100’üncü yılı taslak programını ha-
zırladı.

Türkiye Ermenileri Patrikhanesi’nden edilen bilgilere göre, 100’üncü yıl anması kapsamında Patrik Genel Vekili
Başepiskopos Aram Ateşyan’ın yöneteceği bir ayin düzenlenecek.

Ayin, 24 Nisan sabahı Surp Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’nde saat 9.30’da başlayacak. Tüm Ermeniler Katoli-
kosu II. Karekin’in de kamuoyuna açıkladığı gibi 1915 sürecinde hayatını kaybedenler, 24 Nisan’da Patriklik Ki-
lisesi’nde yapılacak ayinde “Aziz” olarak anılacak. İstanbul’daki ayinin yanı sıra Diyarbakır Surp Giragos
Kilisesi’nde de bir piyano dinletisi düzenlenecek.

SOYKIRIM DEMEYECEK

Başepiskopos Aram Ateşyan ayinde yapacağı konuşmada “Soykırım” kavramını kullanmayacağı ancak “Ortak
acı” vurgusu yapacağı öğrenildi. Ateşyan’ın, Çanakkale Savaşları’nın da 100’üncü yıl dönümüne değineceği ko-
nuşmasında, Türk ve Ermeni toplumunun birlikte yaşama koşullarının yeniden sağlanması, sorunların siyasilerin
konusun yapılmaması, tarihçilerin masada buluşması gerektiği mesajı vereceği belirtildi. Ateşyan’ın ayinde 1.
Dünya Savaşı kurbanlarını da anacağı bildirildi. 

ÇAN ÇALINMAYACAK

24 Nisan’da dünyadaki diğer Ermeni Kiliseleri’nde düzenlenecek ayinlere ek olarak saat 19.15’te, 1915 sürecinde
hayatını kaybedenler, kilise çanlarının 100’er kez çalınmasıyla da anılacak. Ancak Türkiye Ermenileri Patrikliği
bu anmaya katılmayacak. Türkiye Ermenileri Patrikliği, kendi ruhani sınırları içindeki İstanbul ve Anadolu kili-
seleriyle, Girit’te bulunan Surp Hovhannu Garabed Kilisesi’nde 100’üncü yıl çanı çalınmayacak.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28753570.asp

Erdoğan: Eyy Avrupa Birliği, askeri arşivlerimizi de açmaya hazırız

23 Nisan 2015

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Çanakkale 100. Yıl Barış Zirvesi
Yüksek Düzeyli Oturumu’nda konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözde Ermeni soykırımı iddiala-
rıyla ilgili olarak, “Ey AB, 12 yıl başbakanlık yaptım. Her gittiğim uluslararası toplantıda biz arşivlerimiz açmaya
hazır olduğumuzu söyledik. Diyorum ki Ermenistan da açsın, üçüncü ülkeler varsa onlar da açsın. Hatta daha da
ileri gidiyorum biz askeri arşivlerimizi de açmaya hazırız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve Çanakkale Savaşları’nın
100. yıldönümü nedeniyle Türkiye’ye gelen devlet ve hükümet başkanları ile diğer ülke temsilcilerinin katıldığı
“Barış Zirvesi’ne yaptığı konuşmada, 1915’teki Ermeni olaylarına değinerek, “Bize ve milletimize yöneltilen sal-
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dırılar kesinlikle art niyetlidir. Biz yaşanan hiçbir acıyı yok saymadığımız gibi, acıların yarıştırılmasına da müsaade
etmeyiz. O dönemde göçler sırasında ölen 4 milyon Müslüman için ne kadar üzüntü taşımışsak, hayatını kaybeden
Ermeniler için de o kadar üzüntülüyüz. Onlar bize emanettir ya...” dedi.

Erdoğan, zirvede yaptığı konuşmanın önemli bölümünü 1915 Ermeni olaylarına ayırdı.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyanın 1. Dünya Savaşı sırasında büyük acılar yaşadığını
vurgulayarak, şunları söyledi:

“Coğrafyamız 1. Dünya Savaşı sırasında öyle acılar yaşamıştır ki, her birini anlatmaya haftalar, aylar yetmez. Bu
topraklarda 349 şehitliği bulunan bir milletiz. O dönem bir düzine cephede savaşan bir milletin kendi topraklarında
asayiş sorunları yaşaması kaçınılmazdı. Bu nedenle, bir bakıma savunmasız kalan Anadolu’da çeşitli güçlerin tah-
rik etmesiyle Ermeni çeteleri sivil halka karşı katliama giriştiler. Osmanlı devleti çeşitli tedbirler alma ihtiyacı
duydu. Bunlar, Ermeni nüfusun ülkenin daha güneylerine göç ettirilmesiydi. Türkiye olarak bu süreçte yaşanan
sıkıntıları gayet iyi biliyoruz. Hepsi de arşivlerimizde kayıtlıdır. Burada samimi olarak söylüyorum; 1915 olayla-
rındaki rakamlar dahil tüm iddiaların hepsi de dayanaksızdır, mesnetsizdir. Avrupa Birliği’ne tekrar seslenmek is-
tiyorum: Türkiye’nin arşivlerini açmasını istiyor. Ey AB, 12 yıl Başbakanlık yaptım, şu anda Cumhurbaşkanıyım;
her gittiğim toplantıda arşivlerimizi açmaya hazır olduğumuzu her zaman söylüyorum. Ve diyorum ki, Ermenis-
tan’ın arşivleri de varsa, onlar da açsın. Hatta daha da ileri gidiyorum, biz askeri arşivlerimizi de açmaya hazırız
diyorum. Bizim bu noktada endişemiz yok, korkumuz yok. Bizim ecdadımız zulmetmemiştir.”

“YAŞANAN HİÇBİR ACIYI YOK SAYMADIĞIMIZ GİBİ...”

“Şu anda bizim ülkemizde 80 bin civarında Ermeni var. Bunların yarısı vatandaşımızdır, yarısı da Ermenistan’dan
yoksulluk sebebiyle ülkemize gelmiştir. Ama biz onları deport etmedik, ülkelerine geri göndermedik. Beraber ya-
şıyoruz. Van’da, Akdamar Adası’nda Ermeni Ortodoks kilisesini Başbakanlık döneminde Hazine’nin parasıyla
yaptıran bizzat biziz. Her yıl Ermeni vatandaşlarımız, yurtdışındaki çeşitli ülkelerden gelen Ermeniler ibarelerini
yapıyor. Bize ve milletimize yöneltiten saldırılar kesinlikle art niyetlidir. Biz yaşanan hiçbir acıyı yok saymadığımız
gibi, acıların yarıştırılmasına da müsaade etmeyiz. O dönemde göçler sırasında ölen 4 milyon Müslüman için ne
kadar üzüntü taşımışsak, hayatını kaybeden Ermeniler için de o kadar üzüntülüyüz. Onlar bize emanettir ya...
Tarihi kin ve nefret sahnesi haline getirmenin, başta Ermeniler olmak üzere kimseye faydası yoktur. Biz hiçbir
zaman mazlumun kökenine, inancına, dinine bakmadık.”

“BARIŞ ELİMİZ HEP HAVADA KALDI”

Biz, Yunus Emre’nin deyişiyle, ‘Yaradılanı, Yaradan’dan ötürü sevdik.’ Ermenilere barış eli uzatan mesajlar ya-
yınladım. Yarın benim bir mesajım daha yayınlanacak. Maalesef bizim barış elimiz hep havada kaldı. Hiçbir Er-
meni lider Türkiye kadar masum sicile sahip değildir. Kinin, düşmanlığın arkasında duranları, bulundukları yeri
gözden geçirmeye davet ediyorum. Bu iddiaları soruşturmak siyasetçilerin veya parlamentoların işi değildir. Ta-
rihçilerin işidir. Ermeni iddialarını destekleyenleri, aynı dönemde hayatını kaybeden 4 milyon vatandaşımızın acı-
sını da paylaşmaya davet ediyorum. Aynı zamanda, Ermeni teröristlerin katlettiği 40’ı aşkın diplomatımızın
ailelerinin acılarını anlamaya davet ediyorum. ASALA tehditler savuruyor, ‘Ya Ermenistan’a gelin, Türkiye’ye
giderseniz akıbetinizi bilemeyiz.’ Bütün mesele bu... Uluslararası terörizm karşısında hep birlikte olmamız şart.
Ermeni iddialarını tarihi hakikat kabul edip, aksi yöndeki görüşleri yasaklayan kararların adaletle bir ilgisi olamaz.
Bunu siyasi rant meselesi haline getiren Ermeni diasporasıdır. Bu konuyu Ermeni toplumuyla her zaman görüş-
meye hazırız. Ortak bir noktada buluşacağımıza da samimiyetle inanıyorum. Yarın sabah Ermeni Patrikhanesi’nde
bir tören var. AB Bakanımız katılacak. Benim de bir mesajım olacak. Çünkü yabancı değiliz. Mesafeli de değiliz.
Birileri bizimle aramıza duvarlar örme gayretine giriyor. Gazi Mustafa Kemal, ‘Bir milletin hayatı tehlikeyle karşı
karşıya kalmadıkça savaş bir cinayettir’ demişti. Türkiye olarak bugün de aynı anlayışla hareket ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü IŞİD’e değinerek, “DEAŞ’ın (IŞİD) sadece silahla, savaşla yok edilmesinin
zorluğunu şu anda tecrübe ediyoruz. Bu örgütün İslam’la yakından uzaktan bir alakası yoktur. Çünkü bizim dinimiz
barış dinidir. Bizim dinimizde bir insanın öldürülmesi, tüm insanlığın öldürülmesidir. Bir insana hayat kazandı-
rabilmek, tüm insanlara hayat kazandırabilmektir. Öyleyse, bu dinin mensubu olduğunu söyleyenler, çocukları,
kadınları kör bıçakla kesemezler, öldüremezler” dedi.
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Erdoğan, konuşmasına, Çanakkale Savaşları’nda şehit düşenleri anarak başladı. Cumhurbaşkanı, “100 yıl önce
pek çok asker hayallerini Çanakkale’de bırakarak hayata veda etti. Dünyanın dört bir yanından gelen kardeşlerimiz
burada koyun koyuna toprağa düştü. Bu cephede yaşananlar, Rusya’daki 1917 Ekim Devrimi başta olmak üzere
pek çok tarihi gelişmeye yol açtı. Çanakkale dahil bir düzine cephede aynı anda savaştık. Bu şehitler takdirle anıl-
mayı hak ediyor. Her biri Çanakkale Savaşı’nı ’centilmenler savaşı’ haline getirerek tarihteki şerefli yerlerini al-
dılar. Çanakkale, evet bir savaştır, ama barış adına çok çarpıcı görüntülere sahne olmuş bir savaştır. Zaten çok az
olan kendi ekmeğini, suyunu paylaşan Mehmetçik’in hikayesini bir Anzak askerinden dinledik. Mehmetçik’in,
süngü savaşında kendisini öldürmek yerine, zorla “Siperine geri dön” dediğini dinledik. İnsanlık tarihinin en kanlı
savaşlarından birinden çıkaracağımız derslerin, bugünümüzü ve geleceğimizi aydınlatacağıma inanıyorum. Ça-
nakkale Savaşları’nın tüm tarafları olarak bugün burada bir aradayız. 100 yıl sonra, böylesine geniş bir katılımla
Barış Zirvesi’nde bir araya gelerek tüm dünyaya verdiğimiz mesajı çok önemli görüyorum. Çanakkale Savaşı’nın
detaylarını tarihçilere bırakıyorum. Bizler, ülkelerimizi bir daha yeniden böyle bir şeye sürüklenmekten nasıl kur-
tarabiliriz, onu düşünmemiz lazım. 100 yıl önce Anzak askerini Osmanlı askeriyle karşı karşıya getiren bir dünya
sistemi, bugün çok daha karmaşık hale geldi. Dünyanın herhangi bir yerinde tutuşan ateş, dünyanın başka bir ye-
rinde çıkıyor. Hiçbirimizin evi, kapılarını kapattığımız kadar güvenli ve müstakil değil. İşbirliği halinde hareket
etmemiz artık bir tercih olmaktan çıkmış, bir zorunluluk haline gelmiştir.”

BM’YE ELEŞTİRİ

“Bizim BM işleyişi ve yapısına getirdiğimiz eleştiride işte bu tespitler var. Çünkü tüm dünya 5 ülkenin iki dudağı
arasına hapsedilemez. Aynı zamanda AB başta olmak üzere bölgesel örgütlerin çok daha aktif, öncü rol üstlenmeleri
lazım. Irak’ın, Suriye’nin, Yemen’in hali ortada. Acaba bunlar nasıl bu hale geldi diye kendimize sormayacak
mıyız? Sorun çıktığında müdahale etmek yerine, sorun çıkmadan çözüm üreten küresel bir sistemin arayışı içinde
olmalıyız. 600 yıl boyunca bu toprakların en güçlüsü olarak varlığını sürdüren Osmanlı toprakları içinde bugün
64 bağımsız ülke bulunuyor. Dünya savaşının olumsuz etkilerinin halen devam ettiğini görüyoruz. Örtülü olarak
h?l? savaş sürüyor. Cetvelle çizilen suni sınırlar çözüm değil. Etnik, dini ve mezhep kökenli ayrışmalar sürekli
canlı tutularak, herkesin huzuru ve refahını tehdit eden bir duruma ulaştı. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Yanı ba-
şımızdaki Ortadoğu coğrafyasına bakmak yeterli. Dünyanın en kadim medeniyetlerine sahne olmuş Ortadoğu çok
vahim durumdadır. Ülkemizde şu an 2 milyon sığınmacı var. 1 milyon 700 bin Suriyeli, 300 bin Iraklı. Suriye’de
ölen insanların sorumluluğunu hiçbir toplum, hiçbir insan kaldıramaz.”

“AKDENİZ’DE BOĞULAN İNSANLAR...”

“Ama Akreniz’de, ülkelerinde kaçan insanlar botlarda boğuluyor. Diyorlar ki, ’Boğulsun.’ Nerede kaldı İnsan
Hakları Beyannamesi? Niçin bunları kurtarmak için gayret etmiyoruz? Biz boğulmalarını istemiyoruz. Bizim sahil
güvenlik botlarımız gider, kurtarır, besleriz, sonra da ülkesine göndeririz. Hiçbir uluslararası konjonktür bahanesi,
binlerce insanın ölmesini meşru gösteremez.”

“…Yemen bu ateşin yakıp kavurduğu son ülkedir. Tarafların uzlaşmayla çözmesi gereken sorunların bir savaş
haline dönüşmesi üzüntü vericidir. Biz Yemen’deki sorunların barışçı yolla çözümüne desteğimizi sonuna kadar
sürdüreceğiz. Filistin topraklarının işgali sona erene, 1960’lı yılların öncesine gelmesi durumuna, başkenti Kudüs
olan Filistin kurulana kadar bu sorunun çözümü mümkün değildir.”

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28819785.asp

SC-14, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç’in Yunanistan Parlamentosunda Hapishanelerdeki Aşırı
Doluluğun Azaltılmasına Yönelik Yasa Tasarısından Diplomatlarımızın Şehit Edilmesinden Sorumlu 17
Kasım Örgütü Mensubu Savvas Ksiros’un Yararlanması Hakkındaki Bir Soruya Cevabı

19 Nisan 2015

Yunan hapishanelerindeki 1700 ila 1950 arasında tutuklunun dışarı çıkmasına, böylece tutukluların elektronik ke-
lepçeyle ev hapsine alınmasına ve cezaevlerindeki aşırı doluluğun azaltılmasına imkân sağlayacağı anlaşılan bir
yasa tasarısının Yunan Parlamentosunda onaylandığı öğrenilmiştir.

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Diplomatlarımız Çetin Görgü ve Haluk Sipahioğlu’nun şehit edilmesi ve
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diplomatımız Deniz Bölükbaşı’na suikast girişimi eylemlerinden sorumlu 17 Kasım terör örgütü mensuplarının
da bu tür düzenlemelerden yararlandırılmasının, terörle mücadelede zafiyet ve terör kurbanlarının haklarının ciddi
bir ihlali olduğunu değerlendiriyoruz.

http://www.mfa.gov.tr/sc-14_-19-nisan-2015_-disisleri-bakanligi-sozcusu-tanju-bilgic_in-yunanistan-parlamen-
tosunda-hapishanelerdeki-asiri-dolulugun-az.tr.mfa

Barış Zirvesi İstanbul’da düzenlendi

23 Nisan 2015

Çanakkale Savaşları’nın 100. Yıldönümü Anma Etkinlikleri 23 Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Barış
Zirvesi ile başladı. 

Zirve’nin Büyükelçi Altay Cengizer moderatörlüğündeki “100. Yılında Birinci Dünya Savaşı” temalı akademik
oturumuna Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Christopher Clark, Princeton Üniversitesi’nden Prof. Şükrü Hani-
oğlu, Oxford Üniversitesi’nden Prof. Margaret MacMillan, Prof. Sir Hew Strachan, Princeton Üniversitesi’nden
Doç. Dr. Michael A. Reynolds ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland panelist olarak katıldı. 

Zirve, Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Avustralya Başbakanı Tony Ab-
bott ve Yeni Zelanda Başbakanı John Key’in konuşmacı olarak katıldığı Yüksey Düzeyli Oturumla devam etti. 

Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale Savaşları’nın anısına gerçekleştirilen resim ve fotoğraf sergisinin Devlet ve
Hükümet Başkanları ve üst düzey zevat tarafından gezilmesinin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan konuklarına hitap etti. 

Barış Zirvesi Sanatçı Can Atilla’nın “57. Alay Çanakkale 100. Yıl Senfonisi”nin Dünya Prömiyeri ve konuk heyet
başkanlarına verilen akşam yemeğiyle sona erdi.

http://www.mfa.gov.tr/baris-zirvesi-istanbul_da-duzenlendi.tr.mfa

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD Ziyaretinin ikinci gününde Carnegie Endowment for International Peace
adlı düşünce kuruluşunda konuştu.

20 Nisan 2015

Çavuşoğlu, Carnegie Endowment for International Peace adlı düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen “Türki-
ye’nin Ortadoğu’daki Rolü” konulu konferansa katıldı. 
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Konferans kapsamında bir konuşma da yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bugün Ortadoğu’nun çok çalkantılı
bir süreç içinde olduğunu ifadeyle yıllar süren baskı ve savaşların sonucunda Arap Baharı’yla halkların bir dönü-
şüm sürecine liderlik ettiklerini ve Orta Doğu’daki statükoyu temellerinden sarstığını söyledi. Türkiye’nin süreçteki
olumlu rolüne işaret eden Dışişleri Bakanı, bölge ülkelerine hem maddi yardım hem de siyasi ve teknik destek
verdiğimizin altını çizdi. 

Bu dönüşüm sürecinin halihazırda çok büyük sınamalardan geçmekte olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Suriye’deki
krizden en fazla etkilenen ülkenin Türkiye olduğunu ve DEAŞ’ın ortaya çıkışıyla krizin daha da karmaşıklaştığını,
ancak sadece terörizme odaklanan seçici bir yaklaşımın sorunu çözmeye yardımcı olmayacağını, Suriye’deki
siyasi boşluğun Cenevre Deklarasyonunda açıkça tasvir edilen yol haritasını takip ederek Suriye halkını temsil
eden bir hükümetin kurulmasıyla giderilebileceğini ifade etti. 

DEAŞ’ın çok kısa birer sürede Irak’ın üçte birinden daha büyük bir bölgesini işgal ettiğini hatırlatan Dışişleri Ba-
kanı Çavuşoğlu, bu krizin en büyük nedeninin bir önceki Irak hükümetinin yürüttüğü mezhepsel ve baskıcı poli-
tikalar olduğunu, sorunların çözümü için askeri başarının yetmediğini ve baskı altındaki insanlara da ulaşacak bir
politikaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye’nin Irak’a siyasi, askeri ve insani yar-
dımlarda bulunduğunu belirtti. Türkiye’nin yaklaşık olarak 2 milyon Suriye ve Iraklı’ya evsahipliği yaptığını, 6
milyar dolar harcandığını ve yalnızca 300 milyon dolar tutarında uluslararası yardım yapıldığını söyledi. 

Filistin sorununa da değinen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, çözümün parametrelerinin açık olduğunu; bunun İsrail
Devleti’nin bağımsız ve egemen başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti’yle 1967 sınırlarında yanyana yaşaması
olduğunu kaydetti. İki-devletli çözümün komada olduğunu ifade eden Çavuşoğlu Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi’nde kabul edilecek bir kararın İsrail’in müzakereleri ciddiye almasına neden olacağını söyledi 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin Ortadoğu’ya yaklaşımını sorunlara kapsamlı, kapsayıcı ve siyasi çözümler
bulmak olarak özetledi. 

Ortadoğu dışında Kıbrıs ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerine de değinen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin
her iki konuda da çözüme her zaman istekli olduğunu, 2015 yılının Kıbrıs’ta çözümün yılı olabileceğini, Türk-
Ermeni ilişkileri bağlamında ise Türkiye ve Ermenistan’ın diyalog vasıtasıyla ortak bir gelecek inşa edebilecek-
lerine inancını belirtti. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nın konuşmasının tam metni için: 

http://www.mfa.gov.tr/address-by-h_e_-mevlut-cavusoglu_-minister-of-foreign-affairs-of-turkey_-carnegie-peace-
endowment_-20-april-2015_-washington-d_c.en.mfa

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüştü.

21 Nisan 2015

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Vaşington’daki temasları çerçevesinde 21 Nisan 2015 tarihinde ABD’li mev-
kidaşı Dışişleri Bakanı John Kerry ile biraraya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular detaylı bir şekilde ele
alındı. Basına ortak hitabın ardından başlayan heyetlerarası görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler, DEAŞ’la daha
etkin mücadele için atılması gereken adımlar, yabancı terörist savaşçıların engellenmesi, Irak’taki durum, İran
nükleer müzakereleri, enerji, 1915 olayları ve Kıbrıs konuları gündeme geldi. 

Libya, Yemen, Ukrayna gibi bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.

http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-cavusoglu-abd-disisleri-bakani-john-kerry-ile-gorustu.tr.mfa

Davutoğlu: Barışı inşa etmek için gün bu gündür

23 Nisan 2015

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Çanakkale 100. Yıl Barış Zirvesi Yüksek
Düzeyli Oturumu”na katıldı. Oturumda bir konuşma yapan Başbakan Davutoğlu, “Çanakkale barışı üzerinden,
değerli dostlarımla birlikte gelin I. Dünya Savaşı’ndan sonra bir dünya barışını inşa edelim. Nefret dili üretmeye-
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lim. Hayatını kaybeden kim varsa, biz hepsine şimdiden ve bütün geçmişimiz açısından da taziye dileklerinde bu-
lunduk. Ama birileri o dönemde yaşanan acılar üzerinden, hele hele üçüncü taraflar, yeni bir düşmanlık tohumu
ekmeye kalkışıyorlar” dedi. Davutoğlu, “Bir daha o savaşın yaşanmaması için, gelin bugün burada hep birlikte
bir barış ahitleşmesinde bulunalım. Nefret dilini terk edelim. Tarih üzerinden milletleri yargılamayalım. Acılardan
yeni çatışma kültürünü oluşturmayalım” diye konuştu.

Başbakan Davutoğlu, Çanakkale Savaşları’ndan söz ederken, bir asır önce iki ayrı safta olanların psikolojilerini
değerlendirdi. Davutoğlu şunları söyledi: “Düşününüz, bir tarafta savunanlar ve savunanlar derken sadece bugün
Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayanları kast etmiyoruz; Iraklılar, Cezayirliler, Afrikalılar, Balkanlar’dan,
Üsküp’ten gelenler, Boşnaklar, Filistin’den gelenler bir safta... Şu anda belki en az 30 ülkeye yayılmış bir şekilde
bu ülkelerden gelmiş olanlar Çanakkale’de savunanlar safındaydı.

Diğer taraftan, Çanakkale’ye bir zafer kazanmak umuduyla gelen, yine İngiliz İmparatorluğu bünyesindeki çok
geniş coğrafyalardan, Fransız İmparatorluğu bünyesindeki Afrika coğrafyasından ve değişik yerlerden gelenler...
Karşılıklı 2 ayrı psikoloji hakim. Savunanlar, bulundukları ülkeyi, toprakları savunuyorlardı ve aslında Çanak-
kale’de şimdi bulunduğumuz İstanbul’u savunuyorlardı. Şimdi birçok Iraklı liderle bir araya geldiğimizde, Iraklı
dostlarımızın birçoğu bana, ‘Benim büyük dedem de Çanakkale’de savaşmıştı’ demiştir. İsimleri şimdi zihnimde
tek tek. Aslında onlar hep beraber İstanbul’u savundular. Şöyle düşündüler: İstanbul düşerse Bağdat da düşer.
Bağdat’ı da kaybederiz, Şam’ı da kaybederiz, Kudüs’ü de kaybederiz ya da Balkanlar’da değişik milletlerden ge-
lenler de ‘İstanbul bizim şehrimiz’ diye savundular.”

“SAYGI DUYDUK, SAYGIYI HAK ETTİK”

“Hiçbir tarih kitabımızda, hiçbir konuşmamızda biz Çanakkale’de bizim topraklarımızı işgal etmek için gelenlere
düşmanca bir söz sarf etmedik. Saygı duyduk, saygıyı hak ettik. Gelenler kendi onurları içinde çalıştılar. Aynı
yüzyılın içinde çok büyük acılar yaşadık, Balkan savaşlarında. Balkan coğrafyasından gelen devlet başkanlarımız
var, hepsine hoşgeldiniz diyorum. Makedonya’ya, Sırbistan’a, Bulgaristan’a, Kosova’ya, Yunanistan’a, hepsine...
O acılar üzerinden 100 yıl sonra biz 2012’de Balkan Barış Zirvelerini yaptık. Balkan savaşlarının 100. yılında
bütün coğrafyayı gezip, ‘Gelin Balkan Barışı kuralım dedim. Acılar yaşanmıştı, ama Üsküp ve bütün Saraybosna,
bütün o güzel şehirler, hepimizin şehri. İstanbul da bütün Balkan milletlerinin şehridir.

“NEFRET DİLİNİ TERK EDELİM”

“Şimdi 2015’teyiz, çağrımız yine aynı çağrı. Nasıl Balkan Barışı diyoruz, Çanakkale Barışı üzerinden de değerli
dostlarımla birlikte, gelin I. Dünya Savaşı’ndan sonra bir dünya barışını inşa edelim. Nefret dili üretmeyelim. Ha-
yatını kaybeden kim varsa, biz hepsine şimdiden ve bütün geçmişimiz açısından da taziye dileklerinde bulunduk.
Ama birileri o dönemde yaşanan acılar üzerinden, hele hele üçüncü taraflar, yeni bir düşmanlık tohumu ekmeye
kalkışıyorlar. Bizim mesajımız açık, İstanbul artık Avustralyalıların yeni Zelandalıların da şehridir. Hepiniz hoş-
geldiniz safalar getirdiniz.

Bir daha o savaşın yaşanmaması için, gelin bugün burada hep birlikte bir barış ahitleşmesinde bulunalım. Nefret
dilini terk edelim. Tarih üzerinden milletleri yargılamayalım. Acılardan yeni çatışma kültürünü oluşturmayalım.
Bilimadamlarına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Devlet adamı olarak bütün muhataplarımla, dostlarımla,
Pakistan’dan Cezayir’e, Afganistan’dan Makedonya’ya kadar bütün dostlarımız burada. Bir bilimadamı olarak
da, geliştirdiğimiz bilimsel yaklaşımlarla, savaştan barışın nasıl üretilebileceğini yeni neslin zihnine kazıyalım.
Ben bugün gerçekleştirdiğimiz Barış Zirvesi’nin ilk adımlarından biri olacağına inanıyorum. Bütün arkadaşlarıma,
kardeşlerime, bu barış kardeşliği için gösterdikleri gayret dolayısıyla teşekkür ediyorum.”

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28818888.asp

Türkiye’nin yedi ülkede büyükelçisi yok

23 Nisan 2015

Avusturya Parlamentosu’nun 1915 olayları konusundaki deklarasyonu nedeniyle Viyana Büyükelçisi Hasan Göğüş
geri çekildi. Böylece Türkiye’nin, çeşitli nedenlerle daha önce büyükelçi görevlendirip de, şu anda büyükelçi bu-
lundurmadığı ülkelerin sayısı yediye ulaştı.
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VİYANA BÜYÜKELÇİSİ GÖĞÜŞ TÜRKİYE’YE ÇAĞRILDI

Türkiye’nin daha önce Büyükelçi görevlendirip de, şu anda Büyükelçi bulundurmadığı ülkelerin listesi şöyle:

* MISIR- Mısır’da askeri darbe ile Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin devrilmesinin ardından Kahire ile iliş-
kiler gerilmişti. Kahire yönetimi, gerginlik nedeniyle Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi’ni “istenmeyen adam” ilan
etmişti. Mısır yönetiminin Türk elçiyi göndermesinin ardından, Ankara da yerine yeni Büyükelçi ataması yapmadı.
Şu anda Mısır’da Türkiye Büyükelçisi bulunmuyor.

* SURİYE- Suriye’de yaşanan iç savaşın sorumlusu olarak Suriye’deki Beşar Esad yönetimini sorumlu tutan Tür-
kiye, daha çatışmaların ilk dönemlerinde Büyükelçisini geri çekmişti. Halen Suriye’de Esad rejimini “meşru yö-
netim” olarak tanımayan Türkiye’nin, Suriye’de Büyükelçisi bulunmuyor.

* İSRAİL- İsrail’le Mavi Marmara gerginliğinin ardından, bu ülkede görev yapan Türk Büyükelçisi geri çekildi.
Ardından hükümetin aldığı, İsrail’le diplomatik ilişkilerinin düzeyini düşürme kararı nedeniyle, İsrail’le ilişkiler
halen “2. katip” düzeyinde yürütülüyor. Bu ülkede Türk Büyükelçisi bulunmuyor.

* LİBYA- Libya’da yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye Trablus’taki büyükelçiliğini kapatmıştı. Kaddafi yöneti-
minin düşmesinin ardından, Trablus’a Ahmet Yakıcı Büyükelçi olarak atandı ve bu ülkeye giderek göreve başladı.
Ancak Libya’nın Kaddafi sonrası yeni yönetimi ile yaşanan gerginlikler nedeniyle, Yakıcı Ankara’ya geri çekildi.
Aralık 2014’te Yakıcı Trablus Büyükelçiliği görevinden alınarak, yerine yeni bir atama yapıldı. Ancak Libya hü-
kümetinin onay vermemesi nedeniyle, atanan Büyükelçi Ahmet Doğan göreve başlayamadı. Türkiye’nin Libya’da
halen bir Büyükelçisi bulunmuyor.

* YEMEN- Türkiye, Yemen’deki iç çatışmalar nedeniyle Şubat ayında aldığı bir kararla San’a Büyükelçiliğini
kapattı. Büyükelçi ve Büyükelçilik personeli tahliye edildi. Türkiye’nin Yemen’de halen Büyükelçisi bulunmu-
yor.

* VATİKAN-  Vatikan’da yaklaşık 10 gün önce 1915 olayları için düzenlenen pazar ayininde Papa Françesko
‘soykırım’ ifadesini kullandı. Türkiye de Papa’ya tepki olarak, Vatikan’daki Büyükelçisi Ahmet Paçacı’yı geri
çekti. Türkiye’nin şu anda Vatikan’da Büyükelçisi bulunmuyor.

* AVUSTURYA- Son olarak, Avusturya Parlamentosu’nun kabul ettiği 1915 kararında “soykırım” nitelemesi ya-
pılması nedeniyle, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Hasan Göğüş, dün merkeze geri çekildi.

PUTİN DE ‘SOYKIRIM’ DEDİ

SIRADA MOSKOVA VE BERLİN Mİ VAR?

1915 olayları çerçevesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yaptığı açıklamada, “soykırım” ifadesini
kullandı. Türkiye’den henüz Putin’e yönelik bir tepki gelmedi. Moskova’daki Büyükelçi’nin, Putin’e tepki olarak
geri çekilip çekilmeyeceği konusunda henüz açıklama olmadı.

Benzer bir tehlike de, Almanya ile ilişkilerde yaşanıyor. Almanya Parlamentosu da 1915 olaylarını “soykırım”
olarak tanımlayan bir karar tasarısını 24 Nisan Cuma günü oylayacak. Kararın içinde “soykırım” ifadesini de kap-
sayacak şekilde mevcut haliyle kabul edilmesi halinde, Ankara-Berlin ilişkilerinde de gerginlik yaşanması bekle-
niyor. Bu durumda Ankara’nın, Berlin’deki Büyükelçisi’ni de geri çağırması söz konusu olabilecek.

TÜRKİYE, SON 12 YILDA PEK ÇOK KEZ BÜYÜKELÇİ ÇEKTİ

Türkiye, son 12 yıl içinde, çeşitli nedenlerle pek çok kez yurtdışındaki Büyükelçilerini geri çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesini yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu, soru önergesine konu olan 2012-2014 tarihleri arasında, bir Büyükelçi’nin de (Mısır Büyükelçisi) istenme-
yen adam ilan edildiğini açıkladı.

Çavuşoğlu, soru önergesine şu yanıtı verdi:

“Söz konusu dönemde istenmeyen kişi ilan edilen bir diplomatımız bulunmakta olup, anılan karar siyasi gerek-
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çelerle Mısır Arap Cumhuriyeti tarafından Kahire Büyükelçimiz hakkında alınmıştır.

Söz konusu tarihler arasında, Washington, Paris ve Stockholm Büyükelçilerimiz 1915 Olayları’na ilişkin olarak
ilgili devletlerce alınan kararlar nedeniyle, Kahire Büyükelçimiz ise Mısır’da yaşanan toplumsal ve siyasi hadiseler
nedeniyle danışmalarda bulunmak üzere merkeze çağrılmışlardır. Gerçekleştirilen istişarelerden sonra Paris Bü-
yükelçimiz 15, Stockholm Büyükelçimiz 18 ve Kahire Büyükelçimiz 21 gün sonra yurtdışındaki görevlerine dön-
müşlerdir. Belirtilen dönemde iki defa merkeze çağrılan Washington Büyükelçilerimiz ilkinde 9, ikincisinde ise
32 gün sonra görev yerlerine dönmüşlerdir.

Ayrıca Tel Aviv Büyükelçimiz Mavi Marmara olayının ardından 2 Haziran 2010 tarihinde merkeze dönmüştür.
Söz konusu olay sonrasında İsrail’in beklenen adımları atmaması üzerine İsrail ile diplomatik ilişkiler İkinci Katip
düzeyine indirilerek dört diplomatımız daha 7 Eylül 2011 tarihinde Tel Aviv’den ülkemize avdet etmişlerdir.

Öte yandan, Suriye’de yaşanan ihtilaf dolayısıyla, Şam Büyükelçiliğimizde görevli dokuz, Halep Başkonsoloslu-
ğumuzda görevli iki diplomatımız güvenlik gerekçesiyle ülkemize getirilmişlerdir.”

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/28816305.asp

Alman siyasetçi Ruprecht Polenz:’Soykırımda Almanya’nın da sorumluluğu var’

23 Nisan 2015

Alman siyasetçi Ruprecht Polenz, Ermeni soykırımında Almanya’nın da sorumluluğu olduğunu söyledi. Polenz,
DW Türkçe Şefi Baha Güngör’ün sorularını yayınladı.

Türkiye’nin de Ermeni soykırımı konusunda izlediği siyasette son yıllarda değişikliğe gittiğini belirten Almanya
Federal Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu eski başkanı Hristiyan Demokrat politikacı Ruprecht Polenz, bu
yıl Türkiye’nin 28 kentinde Ermeni katliamına yönelik anma etkinlikleri yapılması ve Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarının bu değişimi ortaya koyduğunu söylüyor.

Ancak Polenz’e göre Türkiye’nin soykırımı resmen kabul etmemesi geçmişle yüzleşmesine de engel teşkil ediyor.
Aynı zamanda Türkiye’nin tutumu nedeniyle Türklerle Ermeniler arasındaki buzların bir türlü erimediğini söyleyen
Polenz, özellikle Ermenilerle ilişkileri açısından Türkiye’nin tarihle yüzleşmesinin önemli olduğunu belirtiyor.
Ancak Polenz, iki ülke arasındaki ilişkilerin kopma noktasına gelmesinde sorumluluğun sadece soykırım inkarına
bağlanamayacağını belirterek, bunda Ermenistan’ın Karabağ’ı işgalinin de rol oynadığını savunuyor.

Okul kitapları komisyonu

Türkiye’nin Ermeni soykırımı meselesini araştırmak üzere tarihçilerden oluşan bir komisyon kurulması önerisini
temelde doğru bulduğunu ifade eden Polenz, ancak bu önerinin Ermeniler tarafından, “Zaten tüm tarihçiler soy-
kırımın olduğu konusunda hemfikir, araştırılacak bir konu yok” gerekçesiyle kabul görmediğini söylüyor. Ama
Polenz, Almanya’da komisyon konusunda edinilen farklı bir tecrübeyi Türkiye için de öneriyor.

Almanların okul kitapları komisyonlarıyla çok iyi deneyimler edindiğini ifade eden Ruprecht Polenz, “Bizde de
Almanya ve Polonya arasındaki tarihi ilişkilere farklı bakış açıları söz konusuydu. Şimdi okul kitapları komis-
yonları sayesinde, iki ülkede okutulan ders kitaplarında birbirine çok yakın ifadelerle tarihi gelişmeler aktarılıyor”
diye konuşuyor.

Komisyon üyelerinin tartışmalı konuları birlikte değerlendirip, kitaplarda nasıl işlenmesi gerektiği konusunda
kafa yorduklarını aktaran Polenz, “Böyle bir uygulamanın Türkiye ve Ermeniler arasında da gerçekleştirilmesini
dilerim” diyerek temennisini dile getiriyor.

Almanya’nın Ermeni soykırımında taraf olduğu, sorumluluğu bulunduğu şeklindeki açıklamalara katıldığını ifade
eden Polenz, bölgede yaşananları bilip de susmanın bile suça iştirak etmek anlamına geleceğini belirterek, “Bu
suskunluk, görmezden gelme, Osmanlı Devleti’ni bu olaylardan alıkoymaya yönelik bir girişimde bulunmama
suç ortaklığı olarak kabul edilebilir” diyor.

Polenz, Almanya’nın I. Dünya Savaşı’nda müttefiki olan Osmanlı devletinin desteğini yitirmemek için Ermenilere
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yönelik katliam karşısında susmayı tercih ettiğini sözlerine ekliyor.

Polenz, sömürge döneminde Almanların Namibya’da Hererolara yönelik gerçekleştirdiği soykırımı yüzyılın ilk
soykırımı olarak tanımlamak gerekiğini kaydediyor

20’inci yüzyılın ilk soykırımı

Öte yandan Polenz, Papa Françesko’nun Anadolu’da yaşayan Ermenilerin 20’inci yüzyılın ilk soykırımına maruz
kaldıkları yönündeki açıklamasına katılmıyor. Polenz, “Sanırım 20’inci yüzyıla dikkatle bakıldığında sömürge
döneminde Almanların Namibya’da Hererolara yönelik gerçekleştirdiği soykırımı yüzyılın ilk soykırımı olarak
tanımlamak gerekir” diye konuşyor.

2000’li yılların başında Federal Parlamento’da bu konuda tartışmalar yapıldığını kaydeden Polenz, Almanya’nın
sömürge döneminde işlenen bu suçları soykırım olarak kabul etmesinin hiç de kolay olmadığını vurguluyor.

http://www.abhaber.com/alman-siyasetci-ruprecht-polenzsoykirimda-almanyanin-da-sorumlulugu-var/

Rusya lideri Putin ‘soykırım’ dedi

23 Nisan 2015  

Gözlerin “24 Nisan için ne diyecekler?” diye ülkelere çevrildiği günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
“soykırım” ifadesini kullandı.

Ermenistan’da 24 Nisan’da yapılacak sözde soykırımın 100’üncü yıl törenlerine gitmeye hazırlanan Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin, ‘soykırım’ ifadesini kullandı. Putin etnik kaynaklı toplu katliamların haklı gerekçeleri
olamayacağını söyledi. Putin’in 1915 Olayları’nın 100’üncü yıldönümü ile ilgili 24 Nisan’da Ermenistan’ın baş-
kenti Erivan’da düzenlenecek etkinliğe katılacağı açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Moskova’da düzenlenen ‘Soykırımların olmadığı bir dünya’ adlı prog-
rama gönderdiği mesaj, Kremlin internet sayfasında yayınlandı.

O İFADEYİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANDI

Rusya Devlet Başkanı Putin mesajında, “24 Nisan 1915 insanlık tarihinin en korkunç ve dramatik olaylarından
ve Ermeni halkının soykırımı ile ilgili kederli bir tarih” ifadelerini kullandı.

RUSYA KENDİ SORUNU OLARAK GÖRDÜ

Rusya’nın bu trajediyi kendi acısı ve sorunu olarak gördüğünü belirten Putin, 100 yıl sonra söz konusu trajedinin
kurbanları önünde başlarını eğdiklerini kaydetti. Rusya’nın objektif ve tutarlı olmaya devam edeceğini vurgulayan
Rus lider, “Etnik kimliklere göre toplu katliamın haklı gerekçesi olamaz. Uluslararası toplum, bu tür vahşetlerin
hiçbir zaman ve hiçbir yerde tekrarlanmaması için her şeyi yapmakla yükümlü” uyarısında bulundu.

http://www.abhaber.com/rusya-lideri-putin-soykirim-dedi/

Tel Aviv’in Ermeni soykırımı iddiasıyla ilgili kararı!

24.04.2015 

İsrail’in Türkiye’deki en yüksek düzeyli diplomatı olan İstanbul Başkonsolosu Shai Cohen, Posta Gazetesi Ankara
Temsilcisi ve CNN Türk program yapımcısı Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı. Cohen, Ermeni iddialarından,
PKK konusuna, ekonomik ilişkilerden Esad’a kadar bir dizi konuda çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkonsolos ülke-
sinin Ermeni soykırımını tanımadığını söyledi.

Türkiye ve İsrail’in bir dönem stratejik müttefiklik mertebesine yaklaşan ilişkisi, İsrail’in Gazze operasyonları,
One Minute olayı ve Mavi Marmara baskını sonrasında büyük oranda zarar gördü. Karşılıklı sert açıklamalar ve
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restleşmeler nedeniyle diplomatik ilişkilerin düzeyi de hayli geriledi. Türkiye bizzat liderler seviyesinde İsrail’i
insanlık suçu işlemekle suçlarken Tel Aviv hükümeti Ankara’yı İsrail vatandaşlarını hedef alan terör eylemlerini
görmezden gelmekle suçlamıştı.

Yıllar sonra ABD’nin araya girmesiyle iki ülke arasında normalleşmenin ilk işaretleri geldi, hatta bizzat İsrail
Başbakanı Benjamin Netanyahu Mavi Marmara operasyonundan ötürü Türkiye’den resmen özür diledi. Ancak
daha sonra beklenen ilerlemeler sağlanamadı.

Peki şimdi ne olacak? Bu konuları Türkiye’deki en yüksek düzeyli İsrailli diplomat olan Başkonsolos Shai Cohen
ile konuştum.

Önce güncel tartışmayı sormak istiyorum. Ermeni soykırımı tartışmalarında İsrail nerede duruyor?

İsrail’in resmi görüşü diğer birçok ülke gibi Ermeni felaketini soykırım olarak tanımamaktır. Diğer taraftan, İsrail
Ermeni felaketine anlayış göstererek, yaşadıkları felakete önem vermektedir ve Ermeni halkıyla dayanışma için-
dedir. İlave etmek isterim ki, bize göre tek bir Soykırım “Shoah” vardır o da ikinci Dünya Savaşı sırasında Nazi-
lerin sadece Yahudi oldukları için katlettikleri 6 Milyon insanın olayıdır.

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesini bekliyor musunuz? Yakında hangi gelişmeler yaşanabi-
lir?

İsrail Başbakanı Netanyahu, Mavi Marmara olayı için üzüntülerini dile getirmiş ve tazminat konusu tartışılmıştı.
Ben tazminat ve özür konusunda artık bir sorun kaldığını düşünmüyorum. Türkiye’nin üçüncü şart olarak öne
sürdüğü Gazze’de ambargoya gelince, denizden uygulanan ambargo uluslararası kurallara uygun olup, Gazze’ye
deniz yoluyla girebilecek kaçak silahları durdurmak için süregelmektedir. Geçen seneki savaştan sonra bile
Gazze’ye ilaç, insani yardım, enerji ve su girişi varken, ambargodan bahsedebilir miyiz?

Türkiye ve İsrail’in seçim dönemleri ve iç politika dengeleri sebebiyle mi adım atılamıyor?

Ben bu konuları doğrudan iç politika gerekçelerine bağlamayı doğru bulmuyorum. İsrail sçimlerden yeni çıktı ve
henüz hükümet kurulmadı. Türkiye de 7 Haziran’da seçime girecek. Sonuçlarını ve her iki ülkedeki değişimlerini,
ve etkilerini bilemiyorum. Ancak ilişkilerin eski seviyesine dönmesi iki ülkenin de çıkarınadır.

İsrail ve Türkiye’nin yeniden ilişkilerinin tamamen düzelmesi mümkün mü?

Kesinlikle. Ben tekrar bu seviyeye ulaşılması gerektiğini düşünüyorum ve bunu mümkün görüyorum. İsrail ve
Türkiye’nin ortak çıkarlarına ilave olarak terörle mücadele, enerji kaynaklarınının farklı kazanımları ve bölgesel
ekonomik gelişmeler iki ülke arasında daha derin bağlar kurmasını sağlayacak.

Stratejik işbirliği mümkün

Temel mesele nedir o zaman? Süreç neden başlamıyor?

Normalleşmenin kademe kademe geleceğini düşünüyorum, muhtemelen bir günde olmayacak. Önce politik di-
yalog başlayacak ardından stratejik konulara geçilecek diye düşünüyorum. Bu gecikme normaldir diyemem fakat
kimse için sürpriz olmadı, herkes tarafından bilinen sebeplerden ötürü.

Türkiye - İsrail ilişkileri yeniden stratejik işbirliği seviyesine gelebilir mi?

İsrail ve Türkiye bölgede gerçekten işleyen demokrasiye sahip iki ülke, başka örnek yok. Ortak stratejik değerleri
paylaşıyoruz. Terörle mücadele, enerji arzının çeşitlendirilmesi ve güvenliği hem bölge için hem de iki ülke için
çok önemli. İsrail çok yakında doğalgaz ihracatına başlayacak. Akdeniz’de İsrail sahillerinde Leviathan’da çok
zengin kaynaklar var. Bu kaynağın 30 yıl kadar yetecek düzeyde olduğunu tahmin ediyoruz. Bu gazın yaklaşık
yüzde 40’ı ihraç edilecek.

Türkiye İsrail’den doğalgaz mı alacak diyorsunuz?

Kesinlikle öyle düşünüyorum. Leviathan üzerinden Türkiye’ye doğru inşa edilecek bir doğalgaz boru hattı ile bu
kaynakların hatta sadece Türkiye değil Türkiye üzerinden Batı’ya ulaştırılacağına inanıyorum.
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İsrail Türkiye’nin itirazlarına rağmen Akdeniz’den gaz çıkarılması konusunda Güney Kıbrıs ile anlaşma imzaladı
mı?

Hayır anlaşma değil sadece belli konularda görüşbirliğine varıldı, özellikle bu alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi
için. Biz Türkler ve Rumlar arasında herhangi bir tarafı tutmuyoruz. Gerçek şu ki doğalgaz geleceğin yakıtı olacak
ve buradaki kaynakları bölgedeki ülkelerin tamamı kullanabilmeli.

Türkiye’den İsrail’e boru hattıyla içme suyu sağlayacak bir proje vardı. Ne durumda şu anda?

Bu konu gündemde değil. Çünkü İsrail deniz suyunu arıtarak kullanıyor. Bu konuda teknolojimiz çok gelişti ve
ülke çapında yaygınlaştı. Suyun yönetimi gelecek için çok önemli. Deniz suyunda sonsuz bir kaynak var, eğer
teknolojiye sahipseniz büyük avantaj elde etmiş oluyorsunuz.

Türkiye ile İsrail arasında savunma alanında yürüyen herhangi bir çalışma mevcut mu?

Politik, askeri ve stratejik işbirliği projeleri donduruldu. Umarım tekrar başlayabilir bu işbirliği projeleri. Fakat
bu arada halklar arasında, sivil toplum projeleri, yumuşak işbirliği alanlarında geliştirilmeli. Bunu çok mümkün
görüyorum. Mesela bakın Macabi Tel Aviv takımı taraftarları buraya geldi. İsrailli taraftarlar Trabzon’da yaşanan
olaylardan ötürü Fenerbahçe için geçmiş olsun pankartı taşıdı. Bence hoş bir jest oldu.

Türk basınında İsrail devletinin Türkiye’deki seçimleri AK Parti’nin tekrar kazanmasını istemediğini yazdı. Ne-
reden çıkmış olabilir bu haberler?

Bu doğru değil. Demokrasilerde böyle bir şey olabilir mi? Kimse böyle şeyler söylelyemez. Bakın bizim ülkemiz
için de “Likud gidecek İşçi Partisi gelecek” gibi haberler çıktı. Sonuç böyle olmadı.

Eğer AK Parti yeniden birinci parti olarak hükümeti kurarsa Türkiye- İsrail ilişkileri ne yönde etkilenir?

Türkiye bölgedeki gerçek bir demokrasi. Sonuçlara herkes saygı duymalı.

Türkleri seviyoruz

Türkiye’nin imajı nasıl şu an İsrail’de bütün yaşanan tartışmalardan sonra?

Son dört beş yıldaki politik tansiyon ve sorunlara rağmen iki ülke halkı arasında büyük benzerlik ve yakınlık söz
konusu. İsrail büyük oranda Osmanlı kültüründen etkilenmiştir. İsrail’deki binalara bakın, yediklerimize bakın,
müziğimizde kültürümüzde Osmanlı’nın derin izleri vardır. İsrail kurulduğundan bugüne kadar ilişkilerimizde her
10- 20 yılda bir ciddi iniş çıkışlar oldu. Bugün yaşananlar ilk değil.

Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi ne durumda?

İki ülke arasındaki siyasi durgunluğa rağmen, 2012 yılında 3.8 milyar olan ticaret hacmi 2014 yılında 5.5 milyara
erişerek yüzde 30’a varan gelişme gösterdi. Ticaret olumlu ilerleme gösteren tek dal değil. Karşılıklı yatırımlar,
yenilenebilir enerji, finansal kaynaklar, hizmet sektörü ve hava yoluyla seyahatlerin yarattığı yan endüstriler her
gün biraz daha gelişme gösteriyor.

Yeni işbirliği alanları ne olabilir iki ülke arasında?

Mücevherat özellikle elmas ticareti gelişmeye çok açık. İsrail 15 milyar dolarlık ticaret yapıyor bu sektörde, ham-
madeleri işleyip yeniden satıyoruz ve Türkiye bu konuyla çok ilgili. Enerji konusunda, özellikle yenilenebilir
enerji konusunda büyük imkanlar var. İsrail tarım alanında çok iyi. Gelecek hafta İzmir’den İsrail’e 40 işadamı
gelecek. Sağlık alanında çok gelişmiş bir ülkeyiz, Türkiye’den çok gelen oluyor.

THY İsrail’de birinci

Havayolu seferleri ve turizm ilişkilerimiz ne düzeyde?

Günde 10 uçuş var. İstanbul ve Tel Aviv arasında günde ortalama 10 uçuş var. THY ve Pegasus düzenli olarak
uçuyor. Türk Hava Yolları İsrail’deki en büyük taşıyıcı durumunda. Geçen sene THY İsrail’den 700 bin, Pegasus
300 bin yolcu taşıdı. Oteller, acentalar bu ilişkiden büyük kazanç sağlıyor.
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İsrail’den Türkiye’ye gelen turist sayısı ne kadar? Eskiden 500- 600 bin dolayındaydı.

Şimdi sanırım 100 binin altına düştü.

Türkiye’den İsrail’e kadar ziyaretçi gidiyor?

Sanırım 100 bin civarında. Türkiye’den gidenlerin sayısında artış var.

Antalya- Tel Aviv arasında charter uçuşlar başlayacak mı?

Evet sanırım başlayacak. Hatta belki Bodrum bile olabilir.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail vatandaşlarına Türkiye’ye gitmeyin gibi bir uyarı yapıyor mu?

Hayır sadece Türkiye’nin doğu bölgeleri için bir uyarı var. Bu da Türkiye ile ilgili bir sorundan değil Suriye ve
Irak’taki durumdan kaynaklanıyor. Bu uyarılar tavsiye niteliğinde, kimsenin seyahatini yasaklamıyoruz. Üstelik
bu tip tavsiyeler dünyanın başka yerlerine gidenler için de geçerli.

Türkiye ve İsrail arasında vizelerin kaldırılması mümkün mü?

Elbette herşey mümkündür ancak bugün genel olarak konuşmak gerekirse güvenlik ihtiyacı bütün ülkeler bakı-
mından kritik hale geldi. Özellikle son dönemde Batılı ülkeler üzerinden gelip Türkiye üzerinden geçen cihatçılar
ciddi güvenlik riski oluşuruyor.

Günde kaç vize veriyorsunuz?

Ayda 600 vize veriyoruz. İstanbul ve Ankara vize verdiğimiz iki nokta. Uzun dönemli ve çok girişli vize de vere-
biliyoruz duruma göre. Türkiye’den dini ziyaret amacıyla gelen Türk vatandaşları da var. En fazla 5 gün içinde
vize başvurularına yanıt veriyoruz.

Türkiye’den yılda 100 bin ziyaretçi İsrail’e geliyor. Türsab’la da işbirliği yapıyoruz. Türk vatandaşları hac ziya-
retinin bir parçası olarak Kudüs’e de geliyor.

İsrail Havayolları ELAL’in Türkiye seferlerine başlayacağı konuşuluyordu, hatta geçen yıl için hazırlık vardı. Bu
girişim ertelendi mi?

EL AL özel bir şirket. Aldığı kararlar yüzde yüz ticari çıkarlarına bağlı, devletle ilgili değil. Yakın gelecekte ELAL
ın İstanbul’a uçuşu yok; ve bu yüzden İsrailliler Türk havayolu şirketlerini kullanmaktalar.

Gaziantepli Başkonsolos

Birçok İsraillinin Türkiye ile akrabalık bağı mevcut. Sizin de var mı?

Sefarad bir aileden geliyorum. Baba tarafımdan ailemiz 100 yıl kadar önce Gaziantep’ten eşek üstünde İsrail’e
göç etmiş.

Biraz Yahudi diasporası bahsetmek istiyorum. Dünyada en çok Yahudi hangi ülkelerde yaşıyor? Son dönemde
Türkiye’ye bakışları değişti mi?

Amerika’da 5 milyon, Fransa’da 600 bin Yahudi var. Bu iki ülke en yoğun Yahudi nüfus barındıran yerler arasında.
Yahudi lobilerinin politik duruşları ve tercihleri hakkında topyekün bir fikir yürütmek mümkün değil. Hepsinin
farklı bir pozisyonu ve ajandası var. Ancak bu örgütlerin ve kurumların geneli Türkiye’nin bölgesinde demokratik
ve önemli bir ülke olarak pozitif bir rol oynamasını isterler. İsrail- Türkiye ilişkilerinin güçlü olmasından da mem-
nuniyet duyarlar.

Ortadoğu’daki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Daha önce hiç bu kadar kötü olmamıştı. En kötü dönemini yaşıyor bölge. Tam bir kaos var. Sadece bu tehlike bile
bölgenin tek çalışan demokrasisine sahip İsrail ve Türkiye’nin yakınlaşmasını gerektiriyor.

İran’a karşı birlikte duralım
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İran hala en büyük tehdit mi İsrail için? Tahran’a güvenmiyorsunuz?

ABD ile İran arasındaki uzlaşmanın Tahran’ı nükleer aktivitelere devam etmek konusunda cesaretlendirecek. Kon-
vansiyonel ve balistik kapasitesini geliştirecek. Teröre destek olmaya devam edecek. İran Türkiye’yi de vurabilecek
400 konvansiyonel füzeye sahip. Füzelerin menzili 2 bin kilometreden fazla. Ayrıca cruise füzeleri var. Bahreyn
ve Yemen’i istikrarsızlaştırmaya devam ediyorlar. İran böyle bir kapasiteye sahipken, terörizmi desteklerken biz
risk alamayız.

İran’a ambargonun kaldırılmasına karşı mısınız?

Evet çünkü bu ambargo İran’ın hassas savaş teknolojilerine ulaşmasını engelliyordu. Şimdi İran’ın eli ve imkanları
daha güçlendi.

İsrail ve Türkiye Yemen konusunda aynı şeyleri mi düşünüyor?

Evet, kesinlikle. İran’ın radikalleşmesine karşı da İsrail- Türkiye işbirliği çok çok önemli. Sadece bu mesele bile
Tel Aviv - Ankara ilişkilerinin bölge açısından ne kadar kritik olduğunu gösteriyor.

Bazı iddialar var, kimi zaman eleştiriler geliyor. Türkiye’de anti semitizm (Yahudi düşmanlığı) arttığını düşünüyor
musunuz?

Hayır böyle bir artış olduğunu görmüyorum. Türkiye’de Yahudileri hedef alan, fiziksel boyutlara varan bir taciz
ve suç eylemleri olmuyor. Fakat Avrupa başta olmak üzere dünyanın geri kalan bölümlerinde inanılmaz bir artış
söz konusu. Bu saldırılar çok farklı düzeylerde gerçekleşebiliyor. Karikatürler, yazılar, marmetlere saldırılar, tahrip
edilen okul ve sinagoglar o kadar çok ki...

PKK’yı desteklemedik

Bazı Batılı ülkeler Türkiye’nin cihatçı gruplarla işbirliği yaptığını iddia ettiler, Türk hükümeti bu yöndeki haberlere
sert şekilde yanıt verdi ve yalanladı. İsrail bu konuda ne düşünüyor?

Biz Türkiye’nin cihatçı gruplara yardım ettiğini yada işbirliği yaptığını düşünmüyoruz. Böyle bir bilgimiz yok.

İsrail’in geçmişte PKK ile ilişkisi olduğuna dair iddialar ortaya atıldı? Ne diyorsunuz?

İsrail Kürt probleminin çözümlenmesi taraftarıdır. PKK’ya yardım iddiaları yanlıştır. PKK, Türkiye, Avrupa ve
Amerika Birleşik Devletlerinde terör örgütü olarak tanınıyor. İsrail’in hiçbir zaman PKK ile ilişkisi olmamıştır.

İsrail, Suriye’de Beşar Esad’ın koltuğunu korumasından yana mı?

İsrail’in Suriye ile 1974’ten bu yana ilişkisi yok. Cihad, İŞİD, ve Cabahat El Nusra gibi terörist hücrelerin gelme-
sine kadar İsrail Suriye sınırında sessizlik var olmuştur. Bu terör örgütlerine ilave olarak Esad rejimine teröristlerle
savaşmasına yardım eden Hizbullah var. Yeni durumda terörist militanlar Golan Tepelerinde İsrail sınırında büyük
tehdit oluşturmakta. İsrail, Esad rejimini Suriye’deki egemen güç olarak görmekte ve onu İsrail’in toprak bütünlüğü
ve güvenlik durumunun devamını sağlayan bir köprü gibi görmektedir.

Şii- Sünni savaşına ne diyorsunuz?

Sünni ve Şiiler arasındaki çatışma insanlık tarihinde rastladığımız en acımasız çekişmedir. Hem Ortadoğu’nun
geleceği için tehdit oluşturmakta hem de mezhep farklılığı yüzünden bölgedeki dengeli unsurlar için de tehlike
teşkil etmektedir.

http://www.cnnturk.com/yazarlar/guncel/hakan-celik/tel-avivin-ermeni-soykirimi-iddiasiyla-ilgili-karari

Çanakkale anmasına muhalefet davet edilmemiş

24 Nisan 2015

Çanakkale Savaşları’nın 100. yıldönümü törenleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile, üç ba-
kanlık tarafından organize edildi. 
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Çanakkale’nin 100. yıldönümü anması için açılan resmi site, www.canakkale2015.gov.tr de , organizasyon konu-
sundaki bilgi şöyle veriliyor; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile gerçekleştirilecek
törenlere, bugüne kadar savaşa asker gönderen ülkelerin devlet ve hükümet başkanları davet edilecek. Dışişleri
Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı talimat üzerine çalışmalara başladı”

DÜNYA LİDERLERİ ÇANAKKALE’DE

Çanakkale’deki etkinlikler öncesi kesinleşen katılım listesinde, 21 devlet başkanı, beş başbakan, iki parlamento
başkanı, üç de cumhurbaşkanı yardımcısı bulunuyordu.Yetmişi aşkın ülkenin temsil edildiği törenlere Arnavutluk,
Azerbaycan, Bosna Hersek, Cibuti, Çad, Güney Sudan, Irak, İngiltere, İrlanda, Karadağ, Katar, KKTC, Kosova,
Makedonya, Mali, Nijer, Pakistan, Senegal, Slovenya, Somali ve Türkmenistan’ın ise devlet başkanı düzeyinde
katılacağı açıklanmıştı.

Törenlere Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Cibuti, Çad, Güney Sudan, Irak, İngiltere, İrlanda, Karadağ,
Katar, KKTC, Kosova, Makedonya, Mali, Nijer, Pakistan, Senegal, Slovenya, Somali ve Türkmenistan’ın ise dev-
let başkanı düzeyinde katılacağı açıklanmıştı.

Afganistan, Gambiya ve Zambiya’dan katılımın cumhurbaşkanı yardımcısı düzeyinde olacağı; Avusturalya, Yeni
Zelanda, Moldova, Romanya başbakan düzeyinde temsil edileceği duyurulmuştu. Suriye Ulusal Koalisyonu Baş-
kanı Halid Hoca ise başbakan düzeyinde katılacak konuklar arasında bulunuyordu. Bahreyn, Fransa, Gabon, Gana,
Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Irak, Litvanya, Lübnan, Kanada,
Moğolistan, Moritanya, Mozambik, Singapur, Tacikistan, Tunus ve Vietnam’ın bakan düzeyinde temsil edileceği
açıklanmıştı.

Rusya ve Cezayir ise törenlere Meclis Başkanı düzeyinde katıldı.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28828125.asp

No: 130, Almanya Federal Cumhurbaşkanı Gauck’un İfadeleri Hk.

24 Nisan 2015

Almanya Federal Cumhurbaşkanı Gauck, 23 Nisan 2015 tarihinde Berlin Katedralinde düzenlenen ve Türk kim-
liğine, tarihine ve toplumuna mesnetsiz ithamların dillendirildiği bir törene iştirak etmiştir.

Cumhurbaşkanı Gauck’un, hukuka ve tarihi gerçeklere aykırı şekilde, Türk milletine işlemediği bir suçu isnat
etme hakkı yoktur. Toplumsal birlik, bütünlük ve uyumu temsil etme makamında olanlardan, toplumu oluşturan
tüm fertlerin hassasiyetlerini dikkate almaları ve daha kucaklayıcı bir yaklaşım sergilemeleri beklenir. Bu bağ-
lamda, Gauck’un, temsil ettiği insanlar arasında bulunan yüzbinlerce Türk asıllı Alman vatandaşının düşüncele-
rini yok sayması  ibret vericidir.

Türk tarihi ve kimliği, Türk-Alman toplumunun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kimliği karalamaya yönelik girişimlere
bu toplumun fertleri sessiz kalmayacaklardır. Türk halkı, Almanya Cumhurbaşkanı Gauck’un bu ifadelerini unut-
mayacak ve affetmeyecektir.

Önümüzdeki günlerde, 1915 olayları konusunda bir karar tasarısını ele alması öngörülen Almanya Federal Mec-
lisinin, bu tarihi mesele konusunda tarafsız ve yapıcı bir tutum içerisinde olmasını, Türk-Alman ilişkilerine uzun
dönem olumsuz yansımaları olacak bir yaklaşım sergilememesini temenni ediyoruz.

http://www.mfa.gov.tr/no_-130_-24-nisan-2015_-almanya_federal-cumhurbaskani-gauck_un-ifadeleri_hk_.tr.mfa

Türkiye’den iki açıklamaya sert tepki

24 Nisan 2015

Türk Dışişleri Bakanlığı ABD Başkanı Barack Obama ve Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’un ifadeleri
hakkında iki açıklama yayımladı.
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Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Barack Obama tarafından 24 Nisan dolayısıyla yapılan açıklama hakkında
“Açıklamanın, I. Dünya Savaşı’nda yaşananların, Ermeniler kadar Türk halkı bakımından da hassasiyet taşıdığı
gerçeğinden kopuk olması ve tek taraflı bir bakış açısını yansıtması sorunludur. Bu seçici ve tarafgir adalet anla-
yışını reddediyoruz” açıklamasında bulundu.

İşte Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama;

“ABD Başkanı Obama’nın 23 Nisan 2015 tarihinde yaptığı açıklamanın Türkler ile Ermenilerin ortak tarihlerinin
acılı bölümünü adil bir hafıza temelinde değerlendirmekten çok uzak olduğunu üzüntüyle not ettik.

Açıklamanın, I. Dünya Savaşı’nda yaşananların, Ermeniler kadar Türk halkı bakımından da hassasiyet taşıdığı
gerçeğinden kopuk olması ve tek taraflı bir bakış açısını yansıtması sorunludur. Bu seçici ve tarafgir adalet anla-
yışını reddediyoruz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde 23 Nisan 2014 günü yayınladığı taziye
mesajı ile daha sonra Başbakanımız Ahmet Davutoğlu tarafından 20 Ocak 2015 ve 20 Nisan 2015 tarihlerinde
yayınlanan açıklamalar konuya Türkiye’nin bakış açısını özenle yansıtan metinlerdir.

Bunlar, geçmişte yaşanan acıları inkâr etmeden, doğru tanım ve tutumlarla paylaşmayı, Osmanlı Ermenilerinin
kayıpları dâhil tüm kayıplarımızı birlikte ve saygıyla anmayı, dahası ortak geleceğimizi yeniden inşa etmeyi teklif
eden samimi çağrılardır. 

Bu tarihi konuda herkesi sağduyuyla hareket etmeye davet eden yaklaşımımıza ve uzattığımız dostluk eline olumlu
karşılık almayı umut ediyoruz.  

Türklerle Ermenilerin barışmalarına giden yola adil bir biçimde katkıda bulunacak her ülke bu “dostluk projesinin”
ortakları olarak tarihteki yerlerini alacaklardır.  

Bu çerçevede dost ve müttefik ülkelere düşen rolün ayrı bir önem taşıdığı da açıktır.”

ALMANYA CUMHURBAŞKANI GAUCK’UN AÇIKLAMASINA TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı’ndan Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’un ifadeleri hakkında da açıklama yayımlandı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada “Almanya Federal Cumhurbaşkanı Gauck, 23 Nisan 2015 tarihinde
Berlin Katedralinde düzenlenen ve Türk kimliğine, tarihine ve toplumuna mesnetsiz ithamların dillendirildiği bir
törene iştirak etmiştir. Cumhurbaşkanı Gauck’un, hukuka ve tarihi gerçeklere aykırı şekilde, Türk milletine işle-
mediği bir suçu isnat etme hakkı yoktur. Toplumsal birlik, bütünlük ve uyumu temsil etme makamında olanlardan,
toplumu oluşturan tüm fertlerin hassasiyetlerini dikkate almaları ve daha kucaklayıcı bir yaklaşım sergilemeleri
beklenir. Bu bağlamda, Gauck’un, temsil ettiği insanlar arasında bulunan yüzbinlerce Türk asıllı Alman vatanda-
şının düşüncelerini yok sayması ibret vericidir. Türk tarihi ve kimliği, Türk-Alman toplumunun ayrılmaz bir par-
çasıdır. Bu kimliği karalamaya yönelik girişimlere bu toplumun fertleri sessiz kalmayacaklardır. Türk halkı,
Almanya Cumhurbaşkanı Gauck’un bu ifadelerini unutmayacak ve affetmeyecektir. Önümüzdeki günlerde, 1915
olayları konusunda bir karar tasarısını ele alması öngörülen Almanya Federal Meclisinin, bu tarihi mesele konu-
sunda  tarafsız ve yapıcı bir tutum içerisinde olmasını, Türk-Alman ilişkilerine uzun dönem olumsuz yansımaları
olacak bir yaklaşım sergilememesini temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.”

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/28830680.asp

No: 129, Rusya Federasyonu’nun 1915 Olaylarına Yaklaşımı Hk.

24 Nisan 2015

Rusya Devlet Başkanı Putin’in, tüm uyarı ve çağrılarımıza rağmen, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendir-
mesini reddediyor ve kınıyoruz. Hukukun açık ihlali olan bu tür siyasi açıklamalar Türkiye bakımından yok hük-
mündedir.

�Rusya’nın Kafkaslar, Orta Asya ve Doğu Avrupa’da yüz yıl boyunca gerçekleştirdiği kitlesel katliamlar, sürgünler
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ve Holodomor gibi topluca cezalandırma yöntemleriyle özellikle kendi tarihinde Türk ve Müslüman halklara yö-
nelik insanlık dışı uygulamaları göz önüne alındığında, “soykırımın” ne olduğunu ve hukuki boyutunu esasen en
iyi kendisinin bilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Duma’nın 1995 yılından bu yana her 10 yılda bir tek yanlı Ermeni iddialarını destekleyen siyasi açıklamalar
yapma alışkanlığını biliyoruz. Bu geleneği bozmayan Duma, 24 Nisan 2015 günü eski kararları doğrultusunda
yeni bir açıklama daha yapmıştır. Bu açıklamayı da kınıyoruz.

Rusya Devlet Başkanı’nın Ermenistan’ın yüzüncü yıl propaganda kampanyasının gösteri ayağı olan 24 Nisan Eri-
van törenlerine katılması da bu çerçevede değerlendirilmelidir.

Türkiye’nin dostluğuna önem vermesi ve hassasiyetlerini dikkate alması gerektiğini beklediğimiz Rusya’nın yan-
lışta ısrar etmesi bölgemizdeki huzur, barış ve refaha yardımcı olmayacaktır.

Rusya’nın bu konuda yapabileceği bir şey varsa o da, tarafgir tutumunu bir yana bırakıp, Ermenistan ve Ermenileri
Türkiye’nin dostluk ve barış çağrılarına olumlu karşılık vermeye teşvik etmesidir.

http://www.mfa.gov.tr/no_-129_-24-nisan-2015_-rusya-federasyonu_nun-1915-olaylarina-yaklasimi-
hk_.tr.mfa

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan: Sınırın açılması çok şeyi değiştirir

24 Nisan 2015

‘Orada Erdoğan da olsun isterdim’

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, 1915 olaylarının 100. Yıldönümü’nde bütün dünya basını içinde tek
özel ve kapsamlı röportajı Hürriyet’e verdi. Bugün Erivan’daki anma törenine ev sahipliği yapacak olan Sarkisyan,
Çanakkale anması nedeniyle Ankara ile bir rekabet içinde olduklarını kabul etmiyor. Sarkisyan’ın mesajlarındaki
Türkiye devleti ile Türkiye halkını ayrı tutan vurgular ve Ankara-Erivan hattındaki yüksek gerilime rağmen köp-
rüleri tamamen atmamaya özen gösteren üslup dikkate değer.

TSITSERNAKABERD TEPESİ’NDE ERDOĞAN’LA BİRLİKTE OLMAYI İSTERDİM

- Ülkeniz ve Türkiye arasındaki uzlaşma sürecinde büyük çabalar ortaya koyan bir siyaset adamı olarak, bu yıl 24
Nisan’daki Anma Günü için hayal ettiğiniz senaryo hangisi olurdu?

Sanıyorum alternatif Türkiye Cumhurbaşkanıyla birlikte Tsitsernakaberd Tepesi’nde Ermeni Soykırımı’nın masum
kurbanlarının anısı önünde saygıyla eğilmek ve anıttan, geçmiş soykırımların kınanması ve olası yeni soykırımların
engellenmesine yönelik çabalarımızı birleştirdiğimizi tüm dünyaya duyurmak olurdu. Tarafımızdan Türkiye Cum-
hurbaşkanı’na 24 Nisan etkinliklerine katılım davetinin yollanması işte bu amacı hedeflemektedir.

- Protokoller hayata geçirilseydi, Ermenistan yine de diğer devletler ve uluslararası kuruluşlara soykırım iddiala-
rının tanınması çağrısında bulunduğu bu agresif kampanyaya devam eder miydi? 

Her şeyden evvel ‘agresif’ nitelendirmesini yerinde değil. Zira adımlarımız mütecaviz mahiyet taşımamaktadır
ve Türk halkına karşı değildir. İkincisi ‘eğer’li sorulardan kaçınırdım. Bu mantıki sonucuna ulaşmayan bir süreçtir.
Başarılı olması durumunda belki de başka bir realitemiz olurdu. Belki de ilerde Türkiye’nin de Ermeni Soykırımı’nı
tanıması ve halklarımız arasında gerçek uzlaşı etabına geçilmesi ihtimali olurdu. Bugünse sahip olduğumuz mevcut
durumdur. Farklı ülke ve kuruluşlar bugün Ermeni Soykırımı’nı tanınıyor ve kınıyor ise bu, uluslararası toplumun
insanlığa yönelik suçların cezasız bırakılmasına izin vermediğinin ve ortak çabalarla bunların önlenmesine yönelik
mekanizmaların geliştirilmesi zorunluluğu gördüğünün pratik ifadesidir. Uluslararası toplumun Ermeni Soykı-
rımı’nın tanıma süreci, Türkiye yönetimi için bu meselede sergiledikleri inkarcı duruşunun 21. yy.’ın değerler sis-
temi realitesinde hiçbir şekilde yeri olmadığının göstergesi olmalıdır.

- Papa Francesko’nun 12 Nisan’daki ayinde yaptığı konuşmayı bekliyor muydunuz? Bu sizin için ne anlama ge-
liyor? 
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İnsanlığa yönelik suçların önlenmesinde dünya liderlerinin özgün bir misyonu vardır. Papa tarafından bu yıl 12
Nisan’da San Pietro Bazilikasında Ermeni Soykırımı’nın 100. Yıldönümüne yönelik icra edilen ayin ve bilinen
olayların (Papa Jean Paul II gibi) kendisi tarafından da soykırım olarak nitelendirilmesi, bunun çarpıcı bir kanıtıdır.
Papa’nın konuşması hümanizm, hoşgörü, insanlığa karşı suçlar ve yabancı düşmanlığıyla mücadelede tüm insan-
lığa yönelik bir mesajdı. Bunun siyasi menfaatlerini evrensel değerlerin üzerinde tutan ülkeler için bir mecraya
dönüşebileceği yönünde tamamen umutluyum.

Türkiye yönetiminin hissi ve diplomatik olmayan tepkisi, Türkiye’nin aleni inkarcı politikasını devlet düzeyinde
sürdürdüğünün ve böylece Osmanlı İmparatorluğu yönetimi tarafından  gerçekleştirilen suçun sorumluluğunu üst-
lendiğinin de bir kanıtıdır. Türkiye bu görüşle hemfikir değilse, Ermeni Soykırımı’nı tanıyan birçok ülkeyle, ulus-
lararası kuruluşla hemfikir değilse, bu uluslararası toplumun değil Türkiye’nin sorunudur.

PROTOKOLLERDE TARİH KOMİSYONU YOKTU

- Avrupa Parlamentosu 1987 yılında Ermeni taleplerini tanımıştı, bu yıl 15 Nisan’da da benzer bir tasarı kabul
etti. Ancak yakın zamana kadar Türkiye’nin, tarihin tarihçilere bırakılmasına ilişkin tezini destekleyen pek çok
Avrupa Parlamentosu milletvekili tanıyorum. 

Sizin Avrupa Parlamentosunun hangi üyeleriyle konuştuğunuzu  bilmiyorum. Ancak 28 Avrupa ülkesi ve yarım
milyarlık nüfusu temsil eden Avrupa Parlamentosu’nun 15 Nisan 2015’te büyük çoğunlukla kabul ettiği tasarı,
Ermeni Soykırımı meselesinde Avrupa ailesinin net tutumunu ortaya koymaktadır. Bu belgeyle yasama organı,
soykırım kurbanı 1.5 milyon masum şehidin anısını saygıyla andı ve insan hakları ve evrensel değerlere sadakatini
bir kez daha teyit etti.

- Zürih’te 2009’da imzalanan protokollerde kurulacak komisyonlardan birinin tarih üzerine olması öngörülüyordu.
Buna karşın, Ermeni yönetimi olarak ilk günden itibaren ‘tarih tetkike tabi değil’ dediniz. Burada bir çelişki yok
mu? 

Ermeni Soykırımı gerçeği artık bir asırdır farklı bilim adamları, siyaset adamları, uluslararası hukuk uzmanları,
Uluslararası Soykırım Araştırmaları Birliği, parlamentolar ve hatta bir dizi Türk tarihçi tarafından incelenmiştir.
Hepsi de Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermenilerin başına gelenin kesinlikle soykırım olduğunda hemfikirdirler.
Bu durumda Türkiye’nin tarihçiler komisyonu kurma önerisinin sadece Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını sürün-
cemede bırakma ve uluslararası toplumun dikkatini bu suçtan saptırma amacı taşıdığı barizdir. Bunu sadece biz
değil, Ermeni Soykırımını daimi surette tanıyan ve kınayan uluslararası toplum da anlıyor.

Protokollerde ‘tarih araştırmaları komisyonu’ tesisine ilişkin hüküm yoktur. Protokollerin ilgili maddesinde iki
halk arasında karşılıklı güvenin restorasyonuna  yönelik diyaloğun gerçekleştirilmesi için alt komisyon tesisi ön-
görülmekteydi. Müzakereler esnasında Ermeni tarafı farklı düzeylerde Türk tarafına da soykırım gerçeğinin hiçbir
koşulda şüphe altında bırakılamayacağını birçok defalar  vurgulamıştır.

HEDEF AVRUPA’NIN SON MÜHÜRLÜ KAPISINI AÇMAKTI

- Siz 16 Şubat’ta protokolleri Ermenistan Parlamentosu’ndan geri çektiniz. Ancak protokoller hala TBMM’nin
önünde onaylanmak için uygun anı bekliyor. Attığınız bu adım Ermenistan’ın uzlaşma çabalarından geri adım
atan taraf olduğuna dair karşı tezi güçlendirmez mi? Bu hamle protokoller sürecinin tamamen öldüğü anlamına
mı geliyor?

Size retorik bir soru sorayım; Türk kıstaslarıyla uygun an ne zamandır? Protokollerin imzalanmasının üzerinden
zaten 6 yıl geçti, uygun zaman ne zamandır? Bu Türkiye tarafından sadece protokolleri imzalayan karşı tarafa
yönelik değil, aynı zamanda kendi uluslararası yükümlülüklerine karşı da saygı eksikliğidir. Yıllar Türkiye’nin
uygun bir anı beklemediğini, aksine Ermeni-Türk uzlaşı sürecindeymiş taklidi yaparak ve tanımaları uzlaşı yolunda
engel göstererek uluslararası toplumun Ermeni Soykırımı’na ilişkin net tutumunu önlemeye çabaladığını ortaya
koydu.

Benim inisiyatifimle  başlayan Ermeni-Türk ilişkilerinin normalleşmesi süreci sadece, halklarımızın barış ve esen-
lik içinde bir arada var olmasını temin ederek, önkoşulsuz diplomatik ilişkilerin tesisi ve Avrupa’nın son mühür-
lenmiş kapısının açılmasını hedeflemekteydi. 

27

Türk Dış Politikası Gündemi



Ne yazık ki Türkiye yönetiminin siyasi iradesinin olmaması, protokollerin kelimesinin ve ruhunun çarpıtılması,
inkarcılığın yeni ifadeleri ve Azerbaycan’ın asılsız taleplerini tatmin etmek için önkoşulların sürekli dillendirilmesi,
bu protokollerin hayata geçirilmesini akamete uğrattılar. En önce Ermenistan’ın önkoşullar sunabileceğinin herkes
bilincinde. Ancak biz bölgede işbirliği ortamının  şekillenmesi vizyonundan hareketle, şimdilik bunu yapmıyo-
ruz.

6 yıldır haklı çıkmayan beklentiler sonrasında, bunları parlamentodan geri çekme kararını verdim. Bu vesileyle
Ermeni halkının, güya Türkiye yönetiminin lütfedip uygun bir an bulup protokolleri onaylamalarını ebediyen bek-
lemeye hazır olmadığını da söyleme fırsatım oldu. 

Ermenistan-Türkiye sınırını biz kapatmadığımız gibi, uzlaşma kapısını da biz kapatmadık. Türkiye’nin yapıcı ol-
mayan siyasetinden ötürü, halklarımız arasında sağlanan tarihi uzlaşma fırsatını kaybettik. Türkiye’nin kendi ta-
rihiyle yüzleşmesi, uluslararası toplumun çağrılarına kulak kabartması, iki halkın barışçıl geleceğinin inşası
vizyonuyla hareket etmesi durumunda biz yapıcı diyaloğa hazırız.

TÜRKİYE’NİN NORMALLEŞME NİYETİ OLSAYDI KOMŞUDA YAS TUTULURKEN ŞENLİK YAP-
MAZDI

- Ermenistan niçin Türkiye’nin 24 Nisan’da Çanakkale Savaşı’nın 100. Yıl anma etkinliklerine sizi de davet et-
mesini rencide edici buldu? Türk yetkililer, benzer etkinliklerin 20 yıldır yapıldığını ve bu kez 100. Yıl nedeniyle
daha bir ihtimam gösterdiklerini savunuyor. 

Ermeni Soykırımı’nın 100. Yılı anma törenlerini bizim için bir rekabet hususu değildir. Türkiye yönetimi Gelibolu
törenlerine her ne pahasına olursa olsun nispeten çok sayıda ülke liderinin  katılımını sağlamaya çalışarak Ermeni
Soykırımı anma törenlerini gölgeleme amacı taşımaktadır. Ancak bizim önümüzde çok daha ciddi ve uzun vadeli
hedefler var. Biz uluslararası toplumun ortak çabalarıyla insanlığı karşı işlenmiş ve gelecekte işlenmesi muhtemel
suçlarla mücadele için işlevsel bir platform yaratmak istiyoruz. 

Biz Türkiye’den farklı olarak anma etkinliklerine katılmaları için uluslararası toplumu ne mecbur ya da tehdit et-
meyiz ya da şantaja maruz bırakmıyoruz! 

Devletlerin ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, siyasi veya ekonomik menfaatlerden hareketle değil, aksine
ilkesel, evrensel değerler ve ahlaki içgüdülerle Ermenistan’a gelmektedirler.

Sizin de belirttiğiniz gibi, Türkiye sadece 20 yıldır bu etkinlikleri düzenlemektedir. Ancak, 20 yıl esnasında ilk
kez, Ermeni halkının 100 yıldır kesintisiz toplu halde Ermeni Soykırımı’nın masum kurbanlarını andığı tam da
aynı 24 Nisan’da bu törenlerin tertiplenmesi öngörülmüştür. Bu, Türkiye yönetiminin Ermeni Soykırımı’na ne
isim verdiği hususundan bağımsız olarak, 1.5 milyon katledilmiş Ermeni’nin hatırasına yönelik saygısız bir tutu-
mun ifadesidir. Eğer Türkiye’nin ilişkilerin normalleşmesi yönünde bir nebze arzusu olsaydı, çarpıcı bir ifadeyle
‘komşunun evinde yas tutulurken aynı gün şenlik ve tören düzenlemezdi’.

SINIRIN AÇILMASI ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRİR

- Sınırın açılmasının ilişkilerdeki mevcut sıkıntılı durumu değiştirebileceğini düşünüyor musunuz?

Sınırın açılması çok şeyi değiştirir. Öncelikle, belli bir güven ortamı oluşturur, iki tarafın da çıkarına olacak ticari
bağların tesisine zemin sağlar. Türkiye’nin doğu illerinin ekonomik gelişimine de ciddi bir katkısı olur. Sınırın
açılması aynı zamanda sivil toplumlarımız arasındaki temasları canlandırır, haşır neşir olmalarını sağlar. Böyle
bir adımın iki halkın uzlaşı süreci üzerinde olumlu etki yapacağına eminim.

KÖPRÜLERİ BİZ YIKMADIK BUGÜN DE ÖNKOŞULSUZ UZLAŞIYA HAZIRIZ

- Bugünden sonra 24 Nisan 2015 geride kalmış olacak. Ermeni devletinin önümüzdeki yıllardaki stratejisi ne ola-
cak? Yeniden bir uzlaşı sürecine başlamak için gündeminizde yeni çabalara yer var mı? Kişisel olarak siz, iki ül-
kenin iyi komşuluk ilişkisi içinde yaşamasını engelleyen bu tıkanmışlığı aşma yönünde bir siyasi iradeye sahip
misiniz? 

2015 yılında mücadelemizin sona ermediğini, aksine daha olgunlaşmış bir etaba geçtiğini birçok defalar belirttik.
Bizim Ermeni Soykırımı’nın dillendirilmesi ve kınanması imkanına ancak III. Ermenistan Cumhuriyeti’nin ba-
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ğımsızlık ilanından sonra kavuştuğumuzu unutmayalım. Yani mücadelemiz daha yeni başlamıştır. Ve önümüzdeki
yıllarda daha da koordineli ve hedefe yönelik olacaktır. Uzlaşı köprülerini biz yıkmadık, hatta biz kendimiz uzlaşı
inisiyatifinde bulunduk. Ancak, anahtarı bizde olmayan kapının açılması imkansızdır. Masum kurbanlarımızı 100.
Yıldönümünde anarken, Türkiye’yle ilişkilerin tesisine, Ermeni ve Türk halkları arasında ön koşulsuz uzlaşı sü-
recine başlamaya hazır olduğumuzu ilan ediyoruz.

TÜRK HALKINA YÖNELİK BİR İTHAMIM KESİNLİKLE YOK

- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Davutoğlu 19 Nisan günü beklenmedik bir 1915 açıklaması yaptı. ‘Birinci
Dünya Savaşı koşullarında hayatını  kaybeden Osmanlı Ermenilerinin torunlarına taziyemizi sunuyoruz’ dedi.
Açıklamada, acıların paylaşımı, adil hafıza, geçmişle dürüstçe yüzleşme gibi ifadeler var. Türkiye’deki Ermeni
Patrikhanesi’nde 24 Nisan ayini sürprizi de var. Mesajın içeriğini nasıl buldunuz? 

Bu mesajın 19 Nisan’da yayımlanması dikkat çekicidir.Eğer bu 24 Nisan’da veya arifesinde yayımlansaydı, inkarcı
içeriğini daha önceki duyurudan bildiğimizden bunu sıradan bir duyuru olarak kabul ederdim. Ancak bu kadar
erken dolaşıma girdiğinden dolayı kanaatimizce, soykırımın tanınmasıyla bağlantılı tüm dünyada başlayan büyük
sürece direnme veya etkileme yönünde bir denemedir. Papa Francesco Hazretleri’nin sözlerinin çarpıtılması, ma-
nipüle edilmesi veya tepki gösterilmesi sanıyorum yakışıksızdı.

Bu düzmece duyurunun içeriğine değinmek istemiyorum, aksine 24 Nisan’da Türkiye cumhurbakanı Sayın Er-
doğan’ın daha güçlü ve bilgece bir tutum sergileyerek gerçek bir açıklama yapacağını, burada neyin vuku buldu-
ğunu ve neyin bize iki halk arasında uzlaşı sürecine başlama fırsatı vereceğini söylemesini bekliyorum. Daha
doğrusu, belki de halklar arasında değil de, bizim ve Türkiye yönetimleri arasında demek gerekir. Çünkü, Türkiye
halkına yönelik, Türklere yönelik kesinlikle bir ithamım yok.

ERMENİ HALKI TÜRK HALKININ SAVAŞTA ÇEKTİĞİ ACIYI ANLAYABİLİR AMA SOYKIRIM BAŞKA
BİR ŞEY

- Siz hazır Türkiye halkıyla ilgili duygularınızı paylaşmışken şunu sormak isterim. Aynı savaş sırasında Türk ve
Müslüman toplulukların yaşadığı acılar sizin için ne ifade ediyor? Ermenistan, Türklerin aynı dönemde yaşadığı
acıları, kayıpları ve sürgünleri teslim ediyor mu?

Ermeni halkı bu acıları anlamamazlık edemez, çünkü Ermeni halkı en az 3000 yıllık tarihi esnasında yenilgiler de
zaferler de çok görmüştür; öyle ki Ermeni halkı aralarında Türk halkının da olmak üzere herhangi bir halkın
savaşta ne gibi acılar çekebileceğini çok iyi anlayabilir. Ancak acı çekmek bir şey, soykırıma maruz kalmak başka
bir şeydir. Eğer Türk halkı Osmanlı İmaparatorluğunda Soykırımına uğramışsa, bugünkü Türkiye yönetimi  Os-
manlı yönetiminin gerçekleştirdiği hem Ermenilerin Soykırımı’nı hem de Türklerin Soykırımı’nı tanısın. 

Bir, iki, üç köy sakini yerlerini değiştirebilirler, veya  müstakil yurttaşlar yerlerini değştirebilirler, bunun için esef
duyuyoruz, ancak bir halk imha edildiğinde, bu tamamıyla farklı bir husustur. Ben büyük umut taşıyorum ki yıllar
sonra Türkiye’de neyin gerçekleştiğin bilincinde olan insanların sayısı o kadar çok olacak ki 19 Nisan’da Başba-
kanın yaptığı gibi açıklamaların yapılması artık imkansız olacak.  

ABD GERÇEKLEŞENİN İÇERİĞİNDEN ŞÜPHE DUYMUYOR

- Bu yıl 24 Nisan’da (bugün) ABD başkanı Obama’dan beklentiniz nedir? ABD, bir kez daha bölgedeki stratejik
menfaatlerini dikkate alıp Türkiye’yi hiddetlendirecek bir adımdan yine kaçınırsa sizin tepkiniz ne olur? 

Her devlet kendine özgü stratejik menfaatlere sahiptir ancak evrensel değerler ve evrensel öncelikler var. Bunlardan
biri de güvenli ve barışçıl bir dünyanın inşasıdır. Bu da ancak mevcut pürüzlerin aşılması yani kendi geçmişiyle
yüzleşme, bundan ders çıkarma ve bu yönde gerekli adımların atılmasıyla mümkündür.

ABD’nin 28. Başkanı Woodrow Wilson daha 95 yıl önce Ermeni Soykırımı’nın uluslararası tanınması talebini
fiilen formüle etmekteydi. ABD dünyanın süper devleti ve demokratik değerlerin taraftarı olarak Ermeni Soykı-
rımı’na ilişkin tutumunu bir çok defalar ifade etmiştir. ABD’nin 51 eyaletinden 44’ü Ermeni Soykırımı’nı tanımış
ve kınamıştır. Tarih esnasında farklı ABD başkanları - Ronald Reagan ve Gerald Ford- Ermeni halkına yönelik
kırımları net bir şekilde soykırım olarak nitelendirmişlerdir. Hatta görevleri müddetince  ‘soykırım’ terimini dil-
lendirmeyen ABD başkanları dahi, bunu seçim kampanyalarında kullanmışlardır. Bu, onların gerçekleşenin içeri-
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ğinden şüphe duymadıklarını ve sadece farklı siyasi mülahazalardan hareketle ‘soykırım’ terimini ifade etmekten
kaçındıkları anlamına gelmektedir. Biz en nihayetinde evrensel değerlerin siyasal geçici menfaatlerin üstünde tu-
tulacağına eminiz.

ASLA TOPRAK TALEBİMİZ OLMADI

- Ermenistan Cumhuriyetinin Türkiye’den toprak talebi var mı?

Ermenistan Cumhuriyeti bağımsızlığından bu yana asla Türkiye veya herhangi bir diğer ülkeden toprak talebinde
bulunmamıştır. Devletimizin dış politika gündeminde böyle bir konu olmamıştır ve bugün de yoktur, bu nettir.
Uluslararası toplumun tam ve sorumlu bir üyesiyiz. BM üyesi bir devlet olarak  uluslararası toplumdaki rolümüzü
anlıyor, uluslararası hukuk ilkelerine saygı duyuyoruz. Bu arada aynısını bu güne dek gayrimeşru şekilde ülkemizle
olan sınırını kapalı tutan, bunu Avrupa’nın son kapalı sınırına dönüştüren ve Ermenistan’la diplomatik ilişkilerin
tesisi için, aracı rolü oynayan uluslararası toplum ve Zürih Protokolleri altındaki kendi imzasına saygı duymayarak,
kabul edilemez önkoşullar ileri süren Batı’daki komşumuzdan da bekliyoruz. Eğer fark ettiyseniz Ermenistan’ın
Türkiye’ye toprak talebi sunma veya benzeri düşüncelere sahip olduğuna ilişkin Ermenistan’da değil easıl Tür-
kiye’de konuşulmaktadır. Bunun niçin böyle olduğunu, hepimizin çıkaracağı sonuca bırakalım.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/28821009.asp

İsveç soykırım kararını yok saydı

29 Nisan 2015

İsveç hükümeti, meclisin 1915 olaylarıyla ilgili 2010 yılında parlamentoda kabul edilen karar konusunda “Araş-
tırma yapılmadan parlamento kararıyla bir ülkenin soykırım uyguladığı ilan edilemez” kararını verdi.

İsveç hükümetinin, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları ve Süryaniler hakkında 2010 yılında parlamentoda alı-
nan kararın uygulanmasını rafa kaldırdığı, konuyla ilgili bağımsız bir kurulun araştırmasına göre hareket edeceği
bildirildi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Erik Boman, yaptığı açıklamada, Başbakan Stefan Lövfen’in birkaç gün önceki
sözlerini hatırlatarak, 1915’teki olayların bağımsız bir kurul tarafından araştırılmasından sonra çıkan sonuca göre
hareket edileceğini belirtti.

O KARAR RAFA KALDIRILDI

Bununla ilgili Dışişleri Bakanlığı’nın çalışma başlattığını söyleyen sözcü Boman, halklar arasında barışçıl bir
çözüm bulunmasını istediklerini ve İsveç parlamentosunda 2010’da kabul edilen kararı rafa kaldırdıklarını bildirdi.
Boman bu konuda yapılacak araştırma bitmeden kimsenin bir beklentiye girmemesi gerektiğini vurguladı.

100 yıl önce yaşanmış bir trajedi için araştırma yapılmadan parlamento kararı ile bir ülkenin “soykırım uygula-
dığının ilan edilemeyeceğini” ifade eden Boman, uzman tarihçilerin detaylı araştırmasından sonra karara varıla-
cağını kaydetti.

HAYAL KIRIKLIĞI

İsveç hükümetinin 2010’da alınan parlamento kararını rafa kaldırma kararı, ülkedeki Ermeni ve Süryani lobileri
arasında hayal kırıklığına neden oldu. İsveç devlet televizyonu SVT’ye konuşan İsveç Süryani Federasyonu Baş-
kanı Afram Yakub, Başbakan Stefan Löfven’in Eylül’de yapılan seçimlerden önce söz vermesine rağmen konu
hakkındaki geri adımı ve 24 Nisan etkinliklerine katılmamasının kendilerini üzdüğünü belirtmişti. Yakub kararın
rafa kaldırılmasının da kendilerinde çok büyük hayal kırıklığına neden olduğunu ifade etmişti.

İsveç parlamentosundaki karar, 2010 yılında muhalefette olan Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisi’nin ortak
tasarısı olarak bir oy farkla kabul edilmişti. Daha önceki sağ koalisyon hükümetinin başbakanı Fredrik Reinfeld
ve dışişleri bakanı Carl Bildt, kararın kağıt üzerinde kalmasını sağlayarak Ermeni ve Süryani lobilerinin tepkisini
çekmişti.

http://www.milliyet.com.tr/isvec-soykirim-kararini-yok-saydi/dunya/detay/2051829/default.htm
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İngiltere’den 1 Mayıs uyarısı

30 Nisan 2015

İngiltere Dışişleri Bakanlığı 1 Mayıs’ta Türkiye’yi ziyaret edecek vatandaşlarına uyarılarda bulundu.

Özellikle İstanbul ve Taksim Meydanı’nda gösterilerin yapılabileceğini belirten Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı
açıklamada diğer büyükşehirlerde de gösterilerin olabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere vatandaşlarına bu tarihlerde gösterilere karşı temkinli olmaları uyarısında bulunuldu.

Bundan önceki 1 Mayıs kutlamalarında şiddet olaylarının yaşandığını belirten bakanlık aynı zamanda polisin gös-
tericilere yönelik biber gazı ve tazyikli kullandığını da belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ayrıca gösterilerin genellikle İstanbul’da Taksim ve Kadıköy, Ankara’da Kızılay Mey-
danı, İzmir’de ise sahil kenarında yaşandığını vurguladı.

SINIR İLLERİ İÇİN UYARI

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ayrıca Suriye sınırına 10 km mesafede bulunan bölgelere kesinlikle yolcululuk edil-
memesi tavsiyesinde bulunurken; Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Hakkari, Tunceli, Siirt, Kilis, Hatay ve Gaziantep’e
de zorunlu olmayan durumlar haricinde gidilmemesini istedi.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/28874287.asp

Yedi saatlik MGK’dan kritik kararlar

30 NİSAN 2015

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Nisan ayı olağan Milli Güvenlik Kurulu (MGK)
toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, 26 Şubat 2015 tarihindeki son MGK toplantısından bugüne kadar
geçen iki aylık dönemde vatandaşların huzur ve güvenliğini ilgilendiren gelişmelerin görüşüldüğü bildirildi. Açık-
lamada, tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken güvenlik tedbirleri üzerinde durulduğu ifade edildi.

1915 OLAYLARI HAKKINDA ALINAN KARARLAR YOK HÜKMÜNDE

AB Parlamentosu ve bazı ülkelerin 1915 Olayları ile ilgili aldıkları kararların da değerlendirildiği belirtilen MGK
bildirisinde  “Ayrıca, bazı ülkeler ve kuruluşlarca 1915 Olaylarıyla ilgili olarak yapılan açıklamalar ve alınan ka-
rarlar değerlendirilmiş; açıklama ve kararların tarihi gerçeklerden uzak olduğu ve siyasi nitelik taşıdığı, bu yönüyle
de yok hükmünde olduğu ifade edilmiştir” ifadesi yer aldı.

GÜNCELLENEN MİLLİ GÜVENLİK SİYASET BELGESİ KONUSUNDA BAKANLAR KURULU’NA TAV-
SİYE KARARI

Güncellenen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB) konusunda Bakanlar Kurulu’na tavsiye kararı bildirildiği
de kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi:

“İç ve dış güvenlik ortamında meydana gelen değişiklikler de dikkate alınarak güncellenen Milli Güvenlik Siyaseti
Belgesi görüşülmüş ve bu konudaki tavsiye kararının Bakanlar Kurulu’na bildirilmesine karar verilmiştir.”

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28873343.asp

Türkiye basının en çok gerilediği ülkeler arasında

30 Nisan 2015

Dünyada basın özgürlüğünü araştıran Amerikan sivil toplum örgütü Freedom House, yayımladığı 2014 raporunda,
Türkiye’yi geçen sene olduğu gibi yine basının ‘özgür olmadığı’ ülkeler kategorisinde değerlendirdi. Gazetecilerin
hayatlarına yönelik tehditler nedeniyle dünyada basın özgürlüğünün geçen yıl da dramatik biçimde azaldığı be-
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lirtilen raporda Türkiye, son beş yıl içinde Tayland ve Ekvador’un ardından tüm dünyada basın özgürlüğünde en
hızlı gerileyen üçüncü ülke olarak gösterildi.

Raporda, Türkiye’nin 2009’dan beri basın özgürlüğünde 11 puan, geçen seneden beri de 3 puan aşağı düştüğü
belirtildi. Böylece basın özgürlüğündeki kötü puanı 100’ü zerinden 65’e çıkan Türkiye, Ukrayna (58) gibi savaşın
yaşandığı, Kuveyt (59) gibi demokratik olma kaygısı taşımayan bir rejimin bulunduğu ülkelerin arkasında kaldı.
Türkiye, 199 ülke arasında Malezya ve Pakistan’la aynı puanı almakla birlikte alfabetik sıradan ötürü 144’üncü
sırada yer aldı.

Raporda Türkiye’ye ilişkin şu değerlendirmeler yer aldı:

• Türkiye’de hükümet, bazı agresif yasal değişiklikler Anayasa Mahkemesi tarafından geri çevrilse de, mahkeme
kararı olmadan web sitelerini bloke etmek için sürekli olarak telekomünikasyon otoritesinin yetkilerini genişlet-
meye çalıştı.

• Diğer yasalar, MİT’e izleme ve ülkedeki herhangi bir kurum tarafından tutulan bilgilere erişim konusunda büyük
bir erişim verdi.

• Kadın gazeteciler, karalama kampanyasından küfre, tehditten cinsel saldırılara, kişisel bilgilerin dolaşıma so-
kulmasına hırçın ve cinsiyet eksenli saldırılara maruz kaldılar. Türk gazeteci Amberin Zaman, son yıllarda yüz
yüze kaldığı bu korkutma dalgasını bir linç olarak tanımladı. Eylül ayında New York Times muhabiri Ceylan Ye-
ğinsu, IŞİD’in Türkiye’den militan toplamasını konu alan haberine eşlik eden fotoğraftaki altyazı nedeniyle benzer
sözlü saldırılarla karşılaşmıştır. Hükümet yanlısı medya kendisini vatan haini olarak nitelemiştir.

• Türkiye’de medya ortamı, hükümet muhalifler için alan kapatma yönünde daha agresif biçimde hareket edince
kötüleşmeye devam etti.

• Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığına seçilen önceki Başbakan Erdoğan dahil üst düzey politikacıların gazetecilere
karşı sözlü saldırılarını, sıklıkla hedef gösterilen gazetecilere yönelik sosyal medya kanalıyla yapılan tacizler ve
hatta ölüm tehditleri izledi.

• Şubat 2014 tarihinde meclisten geçen Beşinci Yargı Paketindeki en önemli değişikliklerden biri ile azami tutuk-
luluk süresi 10 yıldan 5 yıla düşürülmüştür. Bu değişiklik, yargılanmakta olan bazı tutuklu gazetecilerin tahliye
edilmesini sağlamıştır. Ancak, Aralık 2014’de Meclis’te kabul edilen Ceza Kanunu ile Ceza Usulü Kanundaki de-
ğişikliklerle kişilerin veya meskenlerin aranması için gerekli kanıtların eşiği “makul şüpheden”, “somut delillere
dayalı güçlü şüpheye” indirilmiştir.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/28872087.asp
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Erdoğan ve Akıncı arasında ‘yavru vatan’ polemiği

27 Nisan 2015

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Türkiye’yle ana vatan-yavru vatan ilişkisi bitmeli” diyen Kuzey Kıbrıs’ın
yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı için “Ağzından çıkanı kulağı duymalı” dedi.

Kuveyt gezisi öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan’a, Akıncı’nın seçim öncesi BBC Türkçe’ye yaptığı
açıklamada , “Artık yıllarca istismar edilen ana-yavru edebiyatını bir kenara bırakıp kardeşler ilişkisini kurmak
gerekir” sözleri ile ilgili görüşleri soruldu.

Erdoğan’ın soruya yanıtı şöyle oldu:

“ ‘İki kardeş ülkeyiz’ dediğinizde çok farklı tablolar çıkar. Sayın Cumhurbaşkanını ağzından çıkanı kulağının duy-
ması lazım. Türkiye Kuzey Kıbrıs bugüne kadar neden sahipleniyor bunu bir esbab-ı mucizesi var. Bunu dillen-
dirmeye gerek yok. Kardeş olarak bir çalışmanın bile şüphesiz bazı şartları vardır.

“Yavru vatan olarak çalışmanın da bir bedeli vardır. Bu ülke Kuzey Kıbrıs’a bir bedel ödemiştir hala bu bedeli
ödeye devam etmektedir. Şehitler verdik. Niye? Yavru vatan bedel ödemeyi gerektiriyor diye bu adımlar atılmış-
tır.”

‘Hep yavru mu kalalım?’

Daha önce Türkiye ile karşılıklı saygıya dayalı bir ilişkinin iki tarafın da çıkarına olduğunu vurgulayan Akıncı,
Erdoğan’ın sözlerine canlı yayın konuğu olduğu CNN Türk televizyonunda yanıt verdi.

Programını seçim öncesi halka anlattığını ve seçimlerde bu programa onay aldığını kaydeden Akıncı, “Neden ra-
hatsız olunuyor iki kardeş ilişkisinden? Onu anlamakta zorlanıyorum. Türkiye yavrunun büyümesini istemiyor
mu? Biz hep yavru mu kalalım? Ayaklarımızın üzerinde durmasını beceremeyelim mi? Yetişkin insan olmayalm
mı?” dedi.

Sözlerinin arkasında durduğunu kaydeden Akıncı, söylediklerini vicdanıyla da hissettiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’ın yeni seçilen lideri, “Bu doğrular sadece Kıbrıs halkı için, değil Türkiye’yle olan ilişkilerimizin
sağlıklı gelişmesi için de olan doğruladır. İlk günümde bu tartışmanın içine çekilmekten çok mutlu olduğumu söy-
leyemem” diye konuştu.

Akıncı ayrıca Türkiye’ye düşman olmadıklarını ancak kişilikli bir ilişki kurmak istediklerini kaydetti.

http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2015/04/150427_erdogan_akinci_polemik

http://www.aljazeera.com.tr/haber/erdogan-akinci-arasinda-yavru-vatan-polemigi

Washington Post’tan çarpıcı ‘Suriye’ yorumu

30 Nisan 2015

Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar...

Washington Post gazetesi, ABD’nin Ortadoğu’daki müttefiklerinin Şam rejimiyle savaşan muhaliflere verdiği
desteği son aylarda artırdığını iddia etti. Bu hamleyle, Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgesel müttefikler ile
ABD’nin Suriye stratejisi konusunda aralarının açılabileceği belirtildi.

Karen DeYoung ve Liz Sly’ın ABD yönetimi ve bölgedeki yetkililerin görüşlerine başvurarak kaleme aldıkları
analizde, ABD’nin bölgesel ortaklarının, Washington yönetiminin Suriyeli muhalif güçlere eğitim verilmesi, silah
sağlanması konularında ağırdan alması ve savaşçıların IŞİD’le mücadeleye odaklanması ısrarı nedeniyle giderek
sabırsızlandığı belirtildi. Bu bağlamda da söz konusu ülkelerin Devlet Başkanı Beşar Esad’ı devirme ana hedef-
lerine olanak sağlamak için kendi planlarını devreye soktuğu iddia edildi.
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Suudi Arabistan, Türkiye ve Katar’ın sağladığı ek silahlar ve maddi yardımın, Fetih Ordusu’nun Suriye’nin ku-
zeybatısında Şam rejimine karşı elde ettiği son başarılara olanak sağladığı vurgulandı. Haberde, yeni kurulan Fetih
Ordusu’nu ılımlıların yanı sıra El Kaide’ye bağlı aşırı dinci grupların da aralarında bulunduğu muhaliflerin oluş-
turduğu bilgisi de yer aldı. 

Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar’ın, ılımlı isyancılar ve Suriyeli mülteciler için ülkenin kuzeyinde ABD ve koa-
lisyon güçleri tarafından korunan bir “güvenli bölge” kurulmasına destek verdiğinin bildirildiği analizde, Türkiye
ile bazı noktalarda anlaşmazlıklar bulunduğunu belirten ABD yönetiminin şimdiye kadar direndiği ifade edildi. 

BİZİM HER ZAMAN SAVUNDUĞUMUZ...

Güvenli bölge konusunda görüşmeler devam ederken, “Bizim her zaman savunduğumuz ve Türklerin savunduğu
şuydu: Kuzey’e silah akışının hızlandırılmasına ihtiyacımız var” diyen katılımcı devletlerden birinin yetkilisi,
şunları ifade etti: “Türkiye’ye sizin yapmaya hazır olduğunuz ve bizim sizinle yapmaya hazır olduğumuz şeylerde
bir mutabakata varalım. Sonra da koalisyon ortaklarına dönüp ‘Tamamdır, işte plan’ diyebiliriz.” 

Esad’a karşı mücadelenin hızını kontrol altında tutmaya ek olarak ABD yönetimi, gönderilen silahların El Nusra
Cephesi gibi militan grupların ellerine geçmemesi için silah akışının müttefikler arasında koordine edilmesi ko-
nusunda ısrarcı oldu. 

Haberde son bir yıldır, koalisyonun tüm silah sevkiyatının Türkiye, Ürdün ve Suudi Arabistan’ın başkenti Ri-
yad’daki bölgesel operasyon merkezleri aracılığıyla koordine edildiği bilgisi yer aldı. Ayrıca söz konusu merkez-
lerde, askeri ve istihbarat yetkililerinin, sahada sık sık iç içe geçmiş isyancı grupları yeşil (silah verilebilir), kırmızı
(silah verilemez) ve sarı (daha fazla çalışma gerekli) gibi kategorilere ayırdığı öne sürüldü.  

Tüm koalisyon üyelerinin, savaş alanında böylesi net bir ayrımın yapılmasının zorluğunu kabul ettiğinin akta-
rıldığı haberde, Washington yönetiminden üst düzey bir yetkilinin, Suriye’nin kuzeyindeki savaşa Nusra Cep-
hesi’nin öncülük etmesinden tedirginlik duydukları bilgisi de yer aldı. Söz konusu yetkili, “Daha ılımlı grupların
radikal gruplarla birlikte var olma zorunluluğu hissetmesi gibi savaş alanındaki gerçeklerden ötürü bu tarz şey-
lerin olabileceğini biliyoruz. Bunun bir ölçüye kadar kaçınılmaz olduğu gerçeğine gözlerimizi kapayamayız”
dedi.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/28882424.asp

No: 138, Yukarı Karabağ´da 3 Mayıs 2015’d€  Düzenlenecek “Parlamento Seçimleri” 

30 Nisan 2015

20 yılı aşkın bir süredir Ermenistan’ın işgali altında bulunan Yukarı Karabağ bölgesinde 3 Mayıs 2015 tarihinde
“parlamento” seçimleri gerçekleştirileceği öğrenilmiştir.

Uluslararası hukuk ilkelerinin, BM Güvenlik Konseyi kararlarının ve AGİT ilkelerinin açık ihlâli niteliğindeki bu
seçimlerin, Yukarı Karabağ ihtilafını barışçı yollardan kalıcı bir çözüme kavuşturmaya yönelik çabalara zarar ve-
recek bir girişim olduğu açıktır.

Azerbaycan’ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeni bir ihlalini teşkil edecek bu eylemi kınıyor, gayrımeşru
addettiğimiz bu seçimlerin sonuçlarını tanımıyoruz.

Minsk Grubu’nun bir üyesi olarak Türkiye, Yukarı Karabağ ihtilafına adil ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki
çabaları desteklemeye devam edecektir.

http://www.mfa.gov.tr/no_-138_-30-nisan-2015_-yukari-karabag_da-3-mayis-2015-tarihinde-duzenlenmesi-plan-
lanan-_parlamento-secimleri_-hk_.tr.mfa
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Saraybosna’da

29 Nisan 2015

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Igor Crnadak’ın davetine icabetle 29-30 Nisan
2015 tarihlerinde Bosna-Hersek’e resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. 

Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığı ziyaret vesilesiyle Bosna-Hersek
Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri, Bakanlar Kurulu Başkanı ve Bosna-Hersek Parlamentosu Halklar Meclisi ile
Temsilciler Meclisi Başkanlık Divanı üyeleriyle biraraya gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Dışişleri
Bakanı Crnadak’la başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi. 

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mükemmel olarak
tanımlanabilecek siyasi ilişkilerin yanında ekonomik ilişkilerin de çok daha iyi bir seviyeye gelmesi için birlikte
çaba sarf etme konusunda mevkidaşıyla mutabık kaldıklarını söyledi. 

Türkiye’nin, Bosna Hersek’in hem AB hem de NATO üyelik sürecini desteklediğinin altını çizen Dışişleri Bakanı,
Bosna Hersek’in Mayıs ayından itibaren Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığını üstlenecek olmasının Bosna Hersek
için tarihi ve önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki haftalarda Saraybosna’ya
yapmaları öngörülen ziyaretin hazırlıkları da ele alındı.

http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-cavusoglu-saraybosna_da.tr.mfa
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