Erdoğan: Ermenistan'a
uzattığımız el havada kaldı
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CumhurbaĢkanı Erdoğan, Erme nistan'la iliĢkileri düzeltmenin, yeni
bir sayfa açmanın gayreti içinde olduklarını ama Erme ni
diasporasının da etkisiyle uzattıkları elin her seferinde havada
kaldığını söyledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 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: "Eğer Ermeni
diasporası samimiyse, dürüstse biz bütün arşivlerimizi açıyoruz. Şu ana kadar
incelemesi yapılmış belge sayısı 1 milyonun üzerindedir. Ermenistan'ın bu tür
bilgileri, belgeleri varsa onlar da açsınlar, üçüncü ülkeler de varsa onlar da açsınlar.
Görevlendirelim tarihçileri, görevlendirelim siyaset bilimcileri, hukukçuları,
yapsınlar çalışmaları. Bundan sonra çalışarak nihai kararı verilim, bu işi
neticelendirelim. Tarih, parlamentolarda siyasi kararlar alınarak, gerçek dışı
hadiselere gerçekmiş nazarıyla bakılarak doğru yazılamaz, doğru okunamaz. Tarih,
duygusallığın, yaşanmış acıların etkisiyle, objektif bir biçimde ele alınamaz. 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. Her zaman açık yüreklilikle,
samimiyetle, 1915 olaylarının doğru şekilde araştırılmasını ve doğru şekilde
anlatılmasının peşinde olduk."
"ERMENĠSTAN'A BĠZ EL UZATTIK"

Erdoğan, 1915 olaylarına ilişkin arşivleri daha da genişletmenin peşinde olduklarını
dile getirerek, Ermenistan'a kendilerinin el uzattığını söyledi. 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, Ermenistan devletini
de davet ettiklerini belirterek 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."
"BĠZ KĠMSEYĠ SUÇLAMIYORUZ"
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."
"TERÖR DENĠNCE AKLA ORTADOĞU GELĠYOR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı Devleti'nden geriye kalan topraklarda yapay
şekilde çizilen sınırlarla etnik, dini ya da mezhebi unsurlara dikkat edilmeksizin,
yeni ülkelerin ihdas edildiğini belirterek, "Öyle tahmin ediyorum ki
Kolombiya'daki dostlarımız, özellikle de genç arkadaşlarımız, öğrenci
arkadaşlarımız, Ortadoğu'nun neden bu kadar çalkantılı bir bölge olduğunu merak
ediyorlardır" yorumunu yaptı.
Bölgeden, her gün çatışma ve savaş haberlerinin geldiğini kaydeden Erdoğan,
"Hemen hemen her gün bir katliamın, toplu kıyımın, bir saldırının haberi buralara
kadar ulaşıyor. Terör denilince, maalesef en önce Ortadoğu akla geliyor" ifadesini
kullandı.
"BÖLGEMĠZDE BARIġ ĠSTĠYORUZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, 100 yıl önce Birinci Dünya Savaşı'nda yapılan
çatışma ve kriz tasarımlarının da karşısında olan, buna çok haklı, çok makul ve
seviyeli itirazlar getiren bir ülkedir. Çünkü biz bölgemizde barış istiyoruz, dostluk,
kardeşlik istiyoruz, adalet istiyoruz. Bundan başka bir talebimiz asla yoktur" diye
konuştu.

"ĠSRAĠL BÖLGENĠN ZALĠM DEVLETĠ"
Erdoğan, "Biz Türkiye olarak, İsrail devletinin genişleme politikalarına ve bu
yönde yaptığı ağır zulümlere, ağır katliamlara itiraz ettiğimizde, bunu dünyada çok
farklı yerlere çekmeye çalışıyorlar" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim Türkiye olarak bu konuda tavrımız çok nettir.
'İsrail, 1967 öncesi sınırlarına çekilmeli, Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin
devletinin kurulmasına, Filistinlilerin egemenlik haklarına saygı göstermelidir'
diyoruz. Bunu yapmadığı sürece İsrail, bölgenin zalim, terörist devleti olmaya,
bütün bölgeyi kan gölüne çeviren bir sorun olmaya devam edecektir"
değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan, "İsrail zulmü ve İsrail terörü devam ettikçe de hem Ortadoğu'da hem de
tüm insanlığın vicdanında kanama hiçbir zaman durmayacaktır" yorumunu yaptı.
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