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BAŞKAN OBAMA'NIN 24 NİSAN MESAJI
Ömer Engin LÜTEM

Başkan Obama, bazı Türk ve Ermeni çevreleri tarafından merakla beklenen 24 Nisan
Mesajını, o günün Pazara gelmesi nedeniyle bir gün önce yayımladı. Tahmin edildiği gibi
mesajda soykırım sözcüğü yer almadı; buna karşın 1915 olayları için soykırım deyimiyle
Ermenicede eşanlamlı olan Meds Yeghern sözcüklerini kullandı. Amerikan Başkanı böyle
yapmakla Ermenilerin ve Türklerin fazla tepkisini çekmeyecek ortalama bir formüle, geçen
yıllarda olduğu gibi, bu yıl da başvurdu. Hatırlanacağı üzere Başkan Obama, başkan adayı
olduğu dönemde, seçim kampanyası sırasında, başkan seçildiği takdirde 1915 olaylarını
soykırım olarak tanımlayacağını birçok kez açıklamış, başkan seçildikten sonra ise,
ülkesinin Türkiye ile olan önemli ilişkilerini göz önünde bulundurarak, bu olayları soykırım
olarak değil Meds Yeghern olarak adlandırmıştı. Aslında bu iki deyim arasında bir fark
yoktur. Başkan, Osmanlı döneminin deyimiyle, Ermeni sevk ve iskânını (başka yere
gönderme ve yerleştirilmesini) soykırım olarak görmekte ve ayrıca mesajında bu konuda
korkunç olaylar ve XX. asrın en kötü mezalimlerinden biri gibi nitelendirmeler yapmakta
ve diğer yandan 1,5 milyon Ermeninin öldürüldüğünü veya ölüm yürüyüşüne yollandığını
iddia etmektedir. Resmi istatistiklere göre o yıllarda Osmanlı Devletinde Ermenilerin sayısı
1,5 milyonun altında olduğundan bu sayıda kişinin öldüğünü iddia etmek ciddi değildir. Ne
var ki sadece Başkan Obama değil öncelleri de bu rakamı, Ermenileri öyle istiyor diye,
kullanmakta bir sakınca görmemişlerdir. Diğer yandan Başkan Obama, geçen yıllardaki
mesajlarında olduğu gibi, bu yıl da Amerikan Ermenilerine övgüler yağdırmış, onların
yapmış olduğu önemli katkılardan ABDnin çok yararlandığından, Ermenilerin zengin kültür
ve geleneklerinin Amerikan toplumunu güçlendirdiğinden bahsetmiştir. Nispeten küçük bir
topluluk olan Ermenilerin ABDye kayda değer bir katkıda bulunması pek mümkün değildir.
Ancak bu tür mesajlar gerçekleri yansıtmaktan çok belirli bir zümreyi memnun etmek
amacı taşınmaktadır. Başkan Obamanın geçen yıllardaki mesajlarında da yer alan bu
iltifatların Amerikan Ermenilerini, hiç olmazsa onların aşırı milliyetçi kanadını, etkilemediği
görülmektedir. Ermeni yanlısı bazı Kongre üyeleri Başkan Obamaya mektup yazarak
mesajında soykırım sözcüğünü kullanmasını talep etmişlerdir. Bu arada, alışılmışın dışında
bir hareketle Başkan Sarkisyan Başkan Obamadan 24 Nisan mesajında soykırım
sözcüğünü kullanmasını istemiştir. Ayrıca ABDdeki ANCA ve AAA gibi büyük Ermeni
kuruluşları da bu konuda bir kampanya başlatmışlardır. Mesajın yayımlanmasından iki gün
önce, 21 Nisan 2011 tarihinde, gelecek yıl yapılacak başkan seçimleri için bağış toplamak
amacıyla Kaliforniyaya bir ziyaret eden başkan Obamadan Los Angelesin Montebello
bölgesindeki Ermeni Soykırım Anıtını ziyaret ederek bir çelenk koyması istenmiş, son
olarak da yine Los Angelesta yaklaşık 1.500 kişinin katıldığı bir gösteride Başkandan
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seçimden önceki sözünü tutması talep edilmiştir. Bütün bu çabalar Başkanı etkilememiş
ve geçen iki yılda olduğu gibi mesajında hem Türkleri hem de Ermenileri kısmen olsun
memnun etmeye çalışmıştır. Ermeniler için bunu başaramadığı açıktır. Normal koşullarda
Başkan Obamanın gelecek yıl da benzer şekilde davranması beklenmektedir. Ancak
gelecek yıl Başkanlık seçimi yapılacağından Ermeni görüş ve taleplerine daha önem
verilmesi gerekecektir. Ne var ki, Türkiye-ABD ilişkileri iyi olduğu sürece Başkanın 24
Nisan mesajında soykırım sözcüğünü kullanması pek olası görülmemektedir.

Yazar Hakkında :

Atıfta bulunmak için: LÜTEM, Ömer Engin. 2023. "BAŞKAN OBAMA'NIN 24 NİSAN MESAJI." Avrasya
İncelemeleri

Merkezi

(AVİM),

Yorum

No.2011

/

12.

Nisan

24.

Erişim

Ocak

https://avim.org.tr/tr/Yorum/BASKAN-OBAMA-NIN-24-NISAN-MESAJI-1

Süleyman Nazif Sok. No: 12/B Daire 3-4 06550 Çankaya-ANKARA / TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 438 50 23-24 • Fax: +90 (312) 438 50 26
@avimorgtr
https://www.facebook.com/avrasyaincelemelerimerkezi
E-Posta: info@avim.org.tr
http://avim.org.tr

© 2009-2021 Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Tüm Hakları Saklıdır

2

09,

2023.

