AVİM Yorum • No: 2015 / 103 • Temmuz
2015
1915 OLAYLARIYLA İLGİLİ BELÇİKA TEMSİLCİLER MECLİSİ'NİN MUĞLAK
KARARI
Mehmet Oğuzhan TULUN
Analist

Belçika Temsilciler Meclisi, 23 Temmuzda 1915 Olaylarıyla ilgili bir karar almıştır. Kararda,
1915 Olaylarının soykırım olarak nitelendirilmesi gerektiğine değinen Belçika Başbakan
Charles Michelın 18 Haziranda yaptığı konuşmaya atıf yapılmıştır.[1] Ancak kararın
metninde 1915 Olaylarının nitelendirilmesi konusunda muğlak bir dil kullanılmış ve
Türkiyenin bu olaylarla ilgili ahlaki ve tarihi bir sorumluluğu olmadığı vurgulanmıştır.[2]
Karara çeşitli tepkiler gelmiştir:
Türkiye, Belçika Temsilciler Meclisinin bu kararına sert tepki göstermiştir.[3] Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, bu kararın tarihi gerçekleri çarpıttığını ve hukuku hiçe saydığını ifade
etmiştir. Bakanlık, bu kararın Türk kimliği ve tarihine yönelik bir karalama girişimi
olduğuna ve bu tür girişimlerin Belçikada 2015 yılının başından beri devam etmekte
olduğuna işaret etmiştir. Bakanlık ayrıca bu tür girişimlerin Türk-Ermeni uzlaşmasına hiçbir
katkıda bulunmadığının altını çizmiştir.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise kararı memnuniyetle karşılamıştır.[4] Ermenistan
Dışişleri Bakanlığı, geçmişte Belçika Senatosu ve Hükümetinin Ermeni soykırımını tanımış
olduğunu,
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tamamlanmış olduğunu belirtmiştir. Bakanlık, bu son karar ile Belçikada hem yasama hem
de yürütmenin Ermeni soykırımını koşulsuz bir şekilde tanımış olduğuna işaret etmiştir.
Belçika parlamentosundaki muhalefet ise bu karara tepki göstermiştir.[5] Muhalefet,
kararın daha sert ve kesin bir dille yazılmış olması gerektiğine değinmiştir.
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dillendirmiştir.[6] Zira Diaspora, karar metninde Türkiyeye yönelik suçlayıcı bir dil
kullanılmasını, 1915 Olaylarıyla ilgili olarak Türkiyenin doğrudan sorumlu tutulduğunun
belirtilmiş olmasını istemişti.
Belçika Temsilciler Meclisinin karar metni ne kadar dolaylı olursa olsun, Ermeni söylemini
benimseyen bir dil kullanan Belçika başbakanın sözlerine yer vermiştir. Böylelikle
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Daha önce pek çok kez belirtildiği gibi, bu tür parlamento kararlarının hukuki ve tarihi
anlamda hiçbir geçerliliği yoktur. Bu tür kararları çıkartan parlamento mensuplarının, 1915
Olaylarıyla ilgili geçerli bir karara varmak için herhangi bir hukuki veya tarih bilgi birikimi
yoktur. 1948 BM Soykırım Sözleşmesi çerçevesinde herhangi bir parlamentonun herhangi
bir tarihi olayı soykırım olarak nitelendirmek konusunda bir yetkisi yoktur.
Bu tür parlamento kararları, tamamıyla siyasi amaçlar doğrultusunda çıkarılmaktadır. Dış
politika bağlamında amaç, Türkiyeyi sözel olarak taciz etmek ve onu baskı altına almaktır.
İç politika bağlamında amaç, Batılı ülkelerde yaşayan Ermeni kökenli seçmenleri tatmin
etmek ve Batı dünyasında var olan Türk ve İslam karşıtlığından nemalanmaktır. Bu tür
kararlarla 1915 Olayları hakkında Türkiye aleyhine kamuoyu oluşturulmak istenmektedir.
Ayrıca bu tür kararlarla, hukuki ve tarihi anlamda hiçbir geçerliliği olmayan Ermeni
soykırımı iddialarına meşruiyet kazandırılması hedeflenmektedir.
Türkiye,
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bırakmayacak şekilde, açıklık ve kararlılıkla ifade etmiştir. Bu tepkinin yansımaları olacağı
kuşkusuzdur. Şu anda Türkiyenin gündemi DAEŞ (İŞID) ve PKK ile mücadele gibi
meselelerle doludur. Ancak bilinmelidir ki 1915 Olaylarının yüzüncü yılı olan 2015 yılında,
100. yılın getirdiği psikolojik etkiye rağmen, Türkiye haklı ve kararlı tutumunda başarı
sağlamıştır.
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