Erdoğan'dan flaş 'Ermeni soykırımı' açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'la ilgili önemli açıklamalarda
bulundu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan’a uzattıkları elin Ermeni diasporasının da
etkisiyle her seferinde havada kaldığını söyledi. Erdoğan, “Nezaket kurallarını
çiğneyen açıklamalarla, bir kez daha barışın, diyaloğun önünü kapattılar” dedi.
AA'da yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kolombiya'da Bogoto
Externado Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nce düzenlenen "1915: Osmanlı
İmparatorluğu'nun En Uzun Yılı Sempozyumu"nda konuştu. Bu yıl 1915
olaylarının 100. yılı olduğunu hatırlatan Erdoğan, 100 yıl boyunca, Ermenilerin
Türklere ve Türklerin Ermenilere yaptıklarının, sağlıklı şekilde konuşulmadığını,
tartışılmadığını ve doğru şekilde kaleme alınmadığını söyledi. Propaganda, algı
operasyonları ve kirli siyasetin 100 yıl boyunca tarihin ve tarihi gerçeklerin önünde
olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:
" 100. yıl dönümü vesilesiyle 1915 olaylarıyla ilgili olarak, Ermeni diasporasının
son derece olumsuz bir kampanya yürüttüğünü biliyoruz. Biz, Türkiye olarak,
propaganda ya da algı operasyonu peşinde değiliz. Böyle bir derdimiz yok. Her
zaman açık yüreklilikle, samimiyetle, 1915 olaylarının doğru şekilde
araştırılmasını ve doğru şekilde anlatılmasının peşinde olduk."
Erdoğan, 1915 olaylarına ilişkin arşivleri daha da genişletmenin peşinde olduklar ını
dile getirerek, Ermenistan'a kendilerinin el uzattığını söyledi.
"Elimiz havada kaldı"
Geçen yıl 23 Nisan'da yazdığı mektubu, bu işi takip edenlerin gayet iyi bileceğini
dile getiren Erdoğan, "İlişkileri düzeltmenin, yeni bir sayfa açmanın gayreti
içinde olduk. Ne yazık ki, Ermeni diasporasının da etkisiyle bizim elimiz her
seferinde havada kaldı. Bu yıl, 100. yıl dönümünde, biz yine samimi, içten
çağrılarımızı tekrarlıyoruz. Gelin, bu meseleyi siyasetin alanından çıkaralım,
bilime ve bilim insanlarına havale edelim"diye konuştu.
Bu yıl, 24 Nisan'da Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl dönümünde, Türkiye’de büyük
bir uluslararası merasim düzenleneceğini anımsatan Erdoğan, birçok ülkeye davet
gönderildiğini, bazılarının şu ana kadar katılacaklarını teyit ettiklerini ve yeni
teyitler de beklediklerini kaydetti.
"Biz isterdik ki o atmosferi teneffüs etsinler"
Ermenistan devletini de davet ettiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu
ifadeleri kullandı:

"Biz isterdik ki gelsinler, 24 Nisan’da Çanakkale’de bulunsunlar, o atmosferi
teneffüs etsinler, bizim oradaki yüz binlerce şehidimizin arasında yaşananları
anlamaya çalışsınlar. Ama bunu yapmadılar. Nezaket kurallarını çiğneyen
açıklamalarla, bir kez daha barışın, diyaloğun önünü kapattılar. Biz, 1915
olayları konusunda da barış ve diyalog çabalarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Biz
propagandayla, algı operasyonlarıyla, uluslararası siyaseti çirkinleştirerek değil,
tarih biliminin ışığında bu meseleyi ele almaya devam edeceğiz."
"Biz kimseyi soykırımla suçlamıyoruz"
Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde Balkanlar'da sayıları milyonlarla ifade
edilen bir Müslüman nüfusun, çatışmalarda ve sürgün yollarında hayatını
kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:
"Ama biz bundan hareketle kimseyi soykırımla suçlamıyoruz. Tarihi olayların
kendi dönemleri ve kendi şartları içinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade
ediyoruz. Kayıpları anmak, onların hatıralarını yaşatmak başka bir şeydir,
bunun üzerinden siyasi ve diplomatik sonuçlar devşirmeye çalışmak başka bir
şeydir. Biz, hatıralara saygı duyulmasına varız ama bunun üzerinden ülkemize ve
milletimize yönelik bir düşmanlık kampanyası yürütülmesine asla izin
veremeyiz."
"Birinci Dünya Savaşı'nı iyi analiz etmek zorundayız"
"Eğer, bugünü anlamak, bugünün dünya siyasetini doğru yorumlamak istiyorsak,
mutlaka ve mutlaka Birinci Dünya Savaşı'nı iyi incelemek, iyi analiz etmek
zorundayız" değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bugün, tüm dünyayı ilgilendiren birçok uluslararası meselenin kökeninde,
Birinci Dünya Savaşı vardır. Filistin meselesi, bugün can alıcı bir noktada
bulunan Irak ve Suriye meseleleri, Yemen, Mısır, Kuzey Afrika, Kafkasya ve
Balkanlar'daki sorunlar, Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda ortaya çıkmış, ne
yazık ki 100 yıldır devam eden sorunlardır. Afganistan meselesi, Somali başta
olmak üzere Afrika'daki yoksulluk, bugün bütün dünyayı tehdit eder hale gelen
terör meselesi, aynı şekilde Birinci Dünya Savaşı'nın ürettiği sorunlardır."
http://www.timeturk.com/m/haber.asp?id=932851

