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Türkiye Hükümeti Ermeni Soykırımını Tanısın ve Önceki
Hükümetlerin Suçlarının Hesabını Versin
Diaspora Ermenileri yüzüncü yılı Türkiyeli gruplarla birlikte anmak için, tüm
zamanların en büyük katılımıyla İstanbul'da toplanıyorlar
(İstanbul, 21 Nisan, 2014) – DurDe Platformu ve Project 2015 bugün, Ermeni
Soykırımı'nın yüzüncü yıldönümünün hemen öncesinde İstanbul'da yaptıkları ortak basın
açıklamasında, Türkiyeli ve ABD’li Ermeni grupların, İstanbul'da toplanan rekor sayıdaki
diyaspora Ermenisi ile birlikte, Türkiye hükümetine tarihi gerçekleri tanıması, samimi bir
şekilde özür dilemesi; hesap verme, tazmin ve telafiye yönelik adımlar atması için bir
çağrı yaptığını duyurdu. Osmanlı liderlerinin yüzyıl önce başlattıkları sistematik
kampanya, Ermeni yurttaşların büyük bir çoğunluğunun tehciri ve ölümü ile sonuçlanmış,
bununla birlikte ardından gelen Türkiye hükümetleri Ermenilerin kasten ve sistematik bir
şekilde yok edildiği gerçeğini kabul etmemiş ve bunun sorumluluğunu üstlenmemişti.
DurDe Platformu’ndan Levent Şensever, "Dünyanın dört bir köşesinden Ermenilerle bir
araya geldik ve buradan Türk hükümetine ortak bir mesaj veriyoruz: soykırımı tanıyın ve
böylece barışma yolunda ilerleyebilelim” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye
hükümetinin tavrı ne olursa olsun, Ermenilere karşı işlenmiş trajik suçun gerçekliğini
kabul eden çok sayıda Türkiye vatandaşı var. Bu gerçeği tüm dünyaya duyurmak ve bu
feci suçun mağdurlarına ve hayatta kalanlara saygılarımızı sunmak istiyoruz."
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Söz konusu gruplar, Türkiye ve Avrupa'daki birçok başka sivil toplum örgütü ile birlikte,
İstanbul'da yapılacak yüzüncü yıl anma etkinliklerine dünyanın dört bir yanındaki
Ermenilerin katılımını koordine etmek amacıyla iki yıldır çaba sarf ediyor. Bu amaçla
düzenlenecek etkinlikler arasında şunlar yer alıyor:
İstanbul Kongre Merkezi'nde 22 Nisan günü verilecek bir konser;
24 Nisan akşamı, İstiklal Caddesi’nde düzenlenecek bir anma ve aynı yerde kurulacak
Dilek Ağacı'nın süslenmesi;
Ermenilerin toplandığı ve tehcire yollandığı Sultanahmet Meydanı ve Haydarpaşa
Garı'nda düzenlenecek etkinlikler;
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde askerliğini yaparken, 24 Nisan 2011'de Türk bir asker
tarafından öldürülen Ermeni er Sevag Şahin Balıkçı'nın yattığı Şişli Ermeni Gregoryen
Mezarlığında düzenlenecek anma etkinliği; ve
UCLA ve Tarih Vakfı sponsorluğunda, 26 Nisan tarihinde Boğaziçi Üniversitesinde
düzenlenecek akademik bir konferans.
Project 2015 İstanbulda yapılacak anma etkinlerine katılmak üzere, dünyanın dört
köşesinden, rekor sayıda, 200'e yakın Ermeni'den müteşekkil bir delegasyonun
toplanmasını sağladı. Project 2015'in katılımcıları arasında Ermenistan, Amerika Birleşik
Devletleri, Kanada, Fransa, İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya, Macaristan,
Burundi, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Türkiye, İsrail, Brezilya, Habeşistan ve

Hong Kong (Çin) gibi 18 farklı ülkenin yurttaşı bulunuyor. Planlanan etkinliklerle ilgili
daha fazla bilgi www.armenianproject2015.org adresinde bulunabilir.
Project 2015'in yürütme kurulu üyesi Sarah Leah Whitson, "Ermeniler olarak, İstanbul'a
rekor sayıda bir katılımla, aile üyelerimizin vahşice katledilişini anmak ve Türkiye
hükümetine üzerinden yüz yıl geçmiş olmasına rağmen adalet arayışımızın hala
sürdüğünü ve hesap verebilirlik ilkesinin işletilmesini hala talep ettiğimizi ve bu
talebimizin sonuna kadar takipçisi olacağımızı hatırlatmak için geldik" şeklinde konuştu
ve şöyle devam etti: "Çok sayıda Türkiyeli yurttaşın bu ülkenin geçmişiyle yüzleşmeye
hazır olduğunu görmek bize cesaret veriyor ve artık hükümetten de zor ve acı verici
olduğu kuşku götürmez bu gerçekle yüzleşmesini bekliyoruz."
Söz konusu gruplar, uluslararası toplumun temsilcilerini de 24 Nisan günü İstanbul'da
düzenlenecek anma etkinliklerine katılmaya çağırıyorlar. Whitson "küresel bir trajedi ve
insanlığa karşı bir suç olan bu olayların, tarihi öneme sahip yüzüncü yıl anma
etkinliklerine katılmaları için, hem devletlere, hem de sivil toplum örgütlerine davette
bulunduk" diyor ve ekliyor: "Özellikle de Gelibolu'daki anma etkinliklerine temsilci
yollayan devletler, İstanbul'da yapılacak anma etkinliklerine de temsilci yollamak
konusunda hassasiyet göstermeliler."
Soykırım, uluslararası hukuk çerçevesinde bir suç olarak tanınıyor ve 1948 tarihli
Soykırım Sözleşmesi'nde etnik, dini ya da ulusal bir grubun, tamamen ya da kısmen
kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok edilmesi olarak tanımlanıyor. Ermeni nüfusun tehcir
ve katliamlar yolu ile yok edilmesi sözleşmeden önce gerçekleşmiş olsa da, Osmanlı
yetkililerin kasıtlı ve sistematik faaliyetleri, 1948 yılında yapılan tanıma uyuyor. Osmanlı
devletinin Ermeni nüfusuna karşı işlediği uluslararası haksız fiillerin tanınması, Türkiye
hükümetinin katliamlardan hayatta kalanlara ve onların torunlarına karşı uluslararası
hukuk çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmesinin ilk adımı.
2014 yılında, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, "20. yüzyılın başındaki
koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin” huzur içinde yatmalarını diledi ve torunlara
taziyelerini ileten bir açıklama yaptı, ancak Osmanlı devletinin bu kayıplara sistematik
olarak neden olduğunu kabul etmekten kaçındı. Türkiye hükümeti Ermenilerin
katledilmesini bir soykırım olarak kabul etmeyi reddediyor.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu’nun, lider olarak sahip olduğu özel
konumlarını, bölgenin kadim halklarından biri olan Ermenilerin neredeyse tümüyle yok
edilmesine yol açan olaylarla yüzleşmeye yönlendirmek amacıyla kullanmaları ahlaki bir
görevdir" diyen Şensever, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiyeli yurttaşlar olarak, ancak
hükümetin gerçeklerle yüzleşilmesinin önünü açtığı ve bu yönde somut adımlar atılması
durumunda başımızı dik tutabileceğiz."
“Erdoğan kendisine siyasetin ötesinde yön gösterdiğini iddia ettiği İslami ilkelere uygun
davranarak, Ermeni soykırımını tanımak ve özür dilemek konusunda doğru tavrı
göstermelidir" diyen Whitson, sözlerine şöyle devam etti: "Bu konuda liderlik etmek, bir

adım öne çıkmak ve Ermenilerden politik tavizler beklemeden, tarihi hakikatleri
samimiyetle kabullenmeyi gerektirir."
Söz konusu gruplar Türkiye hükümetini, Ermeni nüfusun neredeyse tamamen yok olması
sonucunu doğuran trajik ve feci olayları ele almaktaki samimiyetini gösterebilecek,
güven artırıcı adımlar atmaya da davet ediyor. Hükümetin yapabileceği jestlerden biri,
ülkedeki 100 Ermeni kilisesinin ve anıtının10 yıl içerisinde kamu kaynaklarıyla restore
edilmesi için bağımsız bir komisyon kurmak olabilir. Komisyon, bu önemli tarihi
mirasları tarayacak, seçecek ve restore edebilecek Ermeni ve Türkiyeli mimarlarla
işbirliği içinde çalışmalı.
Project 2015'in yürütme kurulu üyesi Nancy Kricorian, "Azınlıktaki Ermeni nüfusunun
neredeyse tümüyle yok edilmesi ve yüzlerce yıllık kurumlarının ortadan kaldırılmasından
yüz yıl sonra, Türkiye hükümetinin yapabileceği bir şey, Ermenilerin tüm ülkedeki tarihi
mirasını restore etmektir" diyor. "Böyle bir jest, tazminatın yerini tutmaz, ama geçmiş
hükümetlerin pervasızca yok edilmesine göz yumdukları eserlerin yeniden kurulması için
bir iyi niyetin var olduğunu gösterir."
Ermeni Soykırımı'nı tartışmak Türkiye'de hala oldukça hassas bir konu ve cezai
yaptırımlara tabi. Türkiye hükümeti Ermeni Soykırımı'ndan bahsettiği için birçok
gazeteci, yazar ve akademisyen hakkında cezai soruşturma açtı.
Ancak yakın geçmişte İstanbul'da yapılan Ermeni Soykırımı'nı anma etkinlikleri olaysız
gerçekleşti. Ama İstanbul Bilgi Üniversitesi, yüzüncü yıl anma etkinlikleri kapsamında
düzenlenen bir konferansı, anlaşıldığı kadarıyla Türkiye'de soykırıma ilişkin akademik
tartışmaların çok ihtilaflı olduğu gerekçesiyle iptal etti. Konferans, düzenleyiciler
tarafından Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek olsa da, İstanbul Bilgi
Üniversitesi'nin iptali, son dönemdeki soykırım inkârcılığının ve onun sonuçlarının son
derece üzücü bir göstergesi.
DurDe Platformu, Türkiye'nin insan hakları alanında faaliyet gösteren önde gelen sivil
toplum örgütlerinden biri ve özellikle ırkçılık, milliyetçilik ve nefret suçlarıyla mücadele
alanlarında çalışıyor. Bir aktivist ağı olarak, son yıllarda İstanbul'da Ermeni Soykırımı'nı
anma etkinliklerinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynadı. Project 2015 ise merkezi
Amerika'da olan, Ermeniler, Türkiyeliler ve Amerikalılardan oluşan, kar amacı gütmeyen
bir kuruluş ve İstanbul'daki anma etkinliklerine küresel ölçekte katılımı teşvik etmek için
çalışıyor.
Project 2015 ve planlanan anma etkinlikleri ile ilgi daha fazla bilgi için:
https://www.ArmenianProject2015.org
Facebook: https://www.facebook.com/groups/project21015/
Twitter: @2015_Project
Sorularınız için e-posta adresi: armenianproject2015@gmail.com
DurDe Platformu hakkında daha fazla bilgi için:
https://www.durde.org

Facebook: https://www.facebook.com/yuzyillik.yuzlesme
Twitter: @DurDeTr
Ermeni Soykırımı ile ilgili daha fazla bilgi için:
http://www.armenian-genocide.org/genocidefaq.html
Daha fazla bilgi için:
İstanbul'da, Levent Şensever (Türkçe, İngilizce): +90 (534) 394 6477 (cep); veya
Facebook.com/levent.sensever
İstanbul'da Sarah Leah Whitson (İngilizce, Ermenice, Arapça): +1-718-362-0172
(cep); sarahleahwhitson@yahoo.com. Twitter: @sarahleah1
İstanbul'da Nancy Kricorian (İngilizce, Fransızca): +1-646-234-8529 (cep); veya Twitter:
@nancykric
Los Angeles'ta Asli Bali (İngilizce, Türkçe): +1-917-974-0907
(cep); bali.asli@gmail.com
	
  

