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Sayın Okurlar, 
 

30 yıllık Amerika ve dünya lobicilik deneyimimden edindiğim tecrübe ile belirtmeliyim ki, 

insanımız örneğin, bu kitapta ilk defa Türkçe yayınlanan son 2015 Avrupa Parlamentosu 

Kararı’nın içeriğini (sayfa 72) okuyacak olsa ve de daha önemlisi, televizyonlarımız aralıksız ve 

günde bir kere 2 dakikalığına bu metni milli menfaatlerimiz adına yayınlayacak olsa, 

üzerimizdeki bu ölü toprağının savrulup atılacaktır. Ülkemizin sivilleri yalancı Ermeni 

diasporasına kafa tutacaktır.  BİZ SOYKIRIMI YAPMADIK! Uyanalım! 
 

Bilinçli bir toplum, ülke liderlerimizin yurt dışında milli menfaatlerimiz tipinde verdikleri savaşlara 

büyük katkıda bulunacaklardır. Arkasına sivillerini almamış bir resmi yönetim, yurt dışında, bir kolu 
bağlı bir boksör gibidir.  Çünkü şurası, lobiciliğin en temel ilkesi olarak sabittir ve bilinmelidir ki, bir 

ülkenin resmileri milli savları konusunda yurt dışında ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, yabancı 

kamuoyunun önce ilgi duyup dinleyeceği ve sonra anlamaya çalışacağı o ülkenin sivilleridir, sokaktaki 
insandır.  Uzun zamandır beklediğimiz lobicilik mucizesi Amerikalı lobi şirketlerine milyonlarca dolar 

ödemekte değil, bu detayda gizlidir.   
   
Siviller bilinçlenecek ki, Almanya‟da ki 3,5 milyon Türkü‟nüm 1000‟i değil tamamı sokaklara 

dökülsün.  Siviller bilinçlenecek ki bir Türk üniversitesinde benim verdiğim lobicilik dersi artık her 
üniversitede verilsin.  Her üniversitede lobicilik dersi verilecek ki, gençlerimiz, çocuklarımız 

bilinçlensin.  Onlar bilinçlenecek ki yarın öbür gün kendilerini araştırmaya verip yabancı dillerde Türk 

duruşlarını savunan eserler yazsınlar.        
 

20. ve 21. Yüzyılın en son büyük endüstrisi lobiciliktir.  Türkiye‟nin lobicilik eksiklikleri korkutucu 
düzeylere erişmiştir.  Bunun  en önemli öğesi toplum bilinci eksikliğidir.  Toplum bilinci eksikliğinin 

en önde gelen sebebi de bilgisizlik veya bilgi eksiliğidir.  
 

Türkiye‟nin en önemli sorunlarından olan Ermeni konusunda dünyada birbiri ardına çıkarılan “Ermeni 

Soykırımı” kanunlarının içerikleri de bilgi eksikliğimiz kapsamında ele alınabilir.  Birileri bu kadar 
damarımıza bastıkça ve bizler de bu kadar damarımıza basıldığını fark etmedikçe, sözde soykırımını 

tanıyan ülke sayısı 30 da okur, çok geçmeden 130 da. 
 

“Olursa olsun” demek büyük cehalettir, utanmazlıktır. Unutmayın, o Sevrci emperyalist Türk düşmanı 

mantaliteni şu an çok yaklaştığı ve asıl amaçladığı “cani ve soykırımcı”  Türkiye‟yi ve siz sokaktaki 
vatandaşı, 2003‟te başlattıkları tazminat davalarıyla gelecekte boğmaktır.  
 

Yabancı ülkelerin parlamentolarında çıkardıkları bu kanunları uzaktan veya medyadan duyarız ancak 

içeriğini bilmeyiz.  İçerikleri araştırmak zordur çünkü 96 yıla yayılmış (1915-2011)  bu kanun 
metinlerine ulaşmak zordur.  Ulaşılması halinde bile, bu metinler Danca gibi bir dile karşınıza 

çıkabilir.  Danca anlasanız bile (ki, İngilizce, Arapça, Slovakça, Yunanca, Bulgarca, Hollandaca, 

Lehçe, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Felemenkçe, Fransızca veya Almanca yazılanları da çoktur) 

metnin hukuki terimleri içinde saklı hakaretler, iftiralar, aşağılayıcı terimler tarafımızdan bilinmez. 
Bize dokunan yılanlar da 1000 yıl yaşarlar. 
 

Dünya’da bir Lobicilik Bakanlığı’na en son ihtiyacı olan ülke Ermenistan iken ve onun bir 

Lobicilik Bakanlığı varken, Lobicilik Bakanlığı’na dünyada en çok ihtiyacı olan Türkiye’de,  

yıllardır savunduğum üzere bir Lobicilik Bakanlığı bayrağını umarım yakında görmek üzere.. 
 

Saygılarımla, 
 
 

Ercüment Kılıç 
 

Genel Başkan, Turkish-American Diaspora Council 

Geçmiş Dönem Başkanı, ATAA (Assembly of Turkish American Associations), Washington, ABD 

Yazar,  Sahibinden Satılık Amerika ve Türk Lobiciliğinin Sahipsizliği”  

                             

  
  www.ercumentkilic.com 

http://www.ercumentkilic.com/
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DÜNYADA ÇIKARILAN ERMENİ SOYKIRIMI KANUNLARI TARİH SAYFA 

 

  1 FRANSA, İNGİLTERE VE RUSYA Ortak Kararı 24 Mayıs 1915 6 

  2 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ     9 Şubat 1916 6 

  3 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ     6 Ağustos 1919 6 

  4 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ    11 Mayıs 1920 10 

  5 URUGUAY 20 Nisan 1965 10 

  6 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ   9 Nisan 1975 11 

  7 GÜNEY KIBRIS CUMHURİYETİ 29 Nisan 1982        12 

  8 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 12 Eylül 1984        12 

  9 AVRUPA PARLAMENTOSU 18 Haziran 1987        13 

10 ARJANTİN   5 Mayıs 1993 15 

11 RUSYA 14 Nisan 1995 16 

12 KANADA  23 Nisan  1996 17 

13 YUNANİSTAN   25 Nisan 1996 17 

14 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 11 Haziran 1996 17 

15 LÜBNAN   3 Nisan 1997 18 

16 GÜNEY GALLER, AVUSTRALYA 27 Nisan 1997 18 

17 BELÇİKA 26 Mart 1998 21 

18 FRANSA  28 Mayıs 1998 22 

19 İSVİÇRE 29 Mart 2000 23 

20 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ    4 Ekim  2000 23 

21 FRANSA   7 Kasım 2000 33 

22 VATİKAN 10 Kasım 2000 33 

23 AVRUPA PARLAMENTOSU 15 Kasım 2000 35 

24 FRANSA 29 Ocak 2001 40 

25 FRANSA 29 Ocak 2001 42 

26 FRANSA 30 Ocak 2001 42 

27 İSVİÇRE 18 Mart 2002 43 

28 KANADA 13 Haziran 2002 45 

29 AVRUPA PARLAMENTOSU 28 Şubat 2002 45 

30 ARJANTİN 20 Ağustos 2003 52 

31 ARJANTİN 18 Mart 2004 52 

32 URUGUAY 26 Mart 2004 54 

33 KANADA 21 Nisan 2004 55 

34 SLOVAKYA 30 Kasım 2004 55 

35 HOLLANDA   21 Aralık 2004 56 

36 POLONYA 19 Nisan 2005 56 

37 ARJANTİN 20 Nisan 2005 57 

38 ALMANYA 15 Haziran 2005 58 

39 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 14 Haziran 2005 60 

40 VENEZUELLA 14 Temmuz 2005 64 

41 AVRUPA PARLAMENTOSU 28 Eylül 2005 65 

42 LİTVANYA 15 Aralık 2005 66 

43 BULGARİSTAN 31 Mart 2006 67 

44 ARJANTİN 15 Ocak 2007 67 

45 ŞİLİ   5 Haziran 2007 68 

46 AVUSTRALYA 25 Mart 2009 69 

47 AMERİKA BİR DEVLETLERİ (Komisyon Kararı)   4 Mart 2010 69 

48 İSVEÇ  12 Mart 2010 73 

49 BOLİVYA    1 Aralık 2015 74 

50 AVRUPA PARLAMENTOSU   15 Nisan 2015 74 

51 ÇEK CUMHURİYETİ   15 Nisan 2015 77 

52 AVUSTURYA   21 Nisan 2015 77 

53 SURİYE   23 Nisan 2015 77 

54 BULGARİSTAN   24 Nisan 2015 78 

55 LÜKSEMBURG     7 Mayıs 2015 78 

56 BREZİLYA   30 Mayıs 2015 78 

57 LATİN AMERİKA PARLAMENTOSU     1 Aralık  2015 78 

58 PARAGUAY   30 Ekim 2015 79 

59 ALMANYA    2 Haziran 2016 79 
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FRANSA, İNGİLTERE ve RUSYA 

 

Ortak Karar,  24 Mayıs 1915  

 

Gönderilen Telgraf 

 

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington 

29 Mayıs 1915  

 

Amerikan Büyükelçiliği, İstanbul: 

 

Fransa Dışişleri aşağıdaki bildirinin Türk Hükümetine tebliğinin istemektedir: 

 

Yaklaşık 1 aydan beri Ermenistan‟ın Türk ve Kürt toplulukları, sıklıkla Osmanlı yetkililerinin 

de yardım ve göz yumması ile Ermenilere katliam yapmaktadırlar.  

 

Bu Katliamlar Nisan ayının ortalarında Erzurum, Dertchun, Eguine, Akn, Bitlis, Muş, 

Samsun, Sivas‟tan Kilikya‟ya kadar uzanmaktadır.  

 

Van yakınlarındaki yaklaşık 100 köyün Ermeni halkı öldürülmüştür. 

  

Bu şehirde Ermeni Mahallesi Kürtler tarafından kuşatılmıştır.  

 

İstanbul‟un Osmanlı Hükümeti zararsız Ermeni halkına kötü muamelelerde bulunmaktadır.  

 

Türkiye‟nin insanlığa ve medeniyete karşı işlediği bu yeni suçlar karşısında, müttefik 

devletler Osmanlı devletini ve bu suçların faili ajanlarını sorumlu tutacaklarını açıkça 

belirtirler.  

 

R.G. 59, 867.4016/67 

 

 

*   *   * 

Amerika Birleşik Devletleri 

Senato Eşzamanlı Karar No 12 

9 Şubat, 1916 

"Whereas the people of the United States are deeply impressed by the deplorable conditions 

of insecurity, starvation, and misery now prevalent in Armenia" 

64. Kongre Dönemi 

1. Toplantı 

 

 

Senato Eşzamanlı Kararı. 12 

837 Numaralı Rapor 
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Temsilciler Meclisinde: 

19 Şubat, 1916 

 

Dış İlişkiler Komitesine Havale Edilmiştir. 

 

21 Haziran, 1916 

 

Meclis Toplantı Takvimine havale edilmiş ve matbaada basılması emredilmiştir. 

 

 

Eşzamanlı Karar 

 

Ki, savaş halinde bulunan ülkelerde birkaç yüz bin Ermeni gıda erzağı, giyecek, barınak;ve 

 

Ki,  bunların büyük sayılardaki bir kitlesi, savaş şartlarından oluşan nedenlerle evlerini ve 

mallarını terk etmek, en temel ihtiyaçlarını tedarik etme şansından yoksunlaşmaktan 

kaynaklanan açlık, bulaşıcı hastalık ve anlatılmaz cefa çekmek; ve  

 

Ki, Amerika Birleşik Devletleri halkı bu büyük sayılardaki insanların amansız durumunu 

üzüntü ile öğrenmiş ve bu başvuru kendilerine ulaştığında cömert bir şekilde bu yardım 

yakarışlarına cevap vermiş ve bu nedenle: 

 

Senato tarafından (ve Meclis tarafından mutabık kalınarak) karara bağlanmıştır ki o insanların 

yaşadıkları bu sefalet, biçarelik, ve zorluklar karşısında, bu ülkenin insanlarının üzüntülerini 

ifade edebilmeleri amacı ve savaşan ülkelerdeki Ermenilerin ferahlatılmaları amacı ile paralar 

bağışlayabilmeleri için bir gün atfetmesi Birleşik Devletler Cumhurbaşkanı‟ndan saygı ile 

istenmelidir. 

 

Senato tarafından 9 Şubat‟ta kabul edilmiştir. 

Şahit: James M. Baker, Sekreter 

 

 

64. Dönem Kongresi 

1. Toplantı 

 

837 Numaralı rapor. 

 

Ermeni Yardımı 

 

21 Haziran, 1916 -  Meclis Toplantı Takvimine havale edilmiş ve matbaada basılması 

emredilmiştir. 

 

Dışişleri Komitesi‟nden Mr. Flood aşağıdaki raporu sunmuştur: 

 

(12 No. lu Senato Eşzamanlı Kararı‟na Ek Olarak) 

 

Senato‟nun 12 no.lu kararının iletildiği Dışişleri Komitesi, aynı yaklaşımı sergiler ve bahsi 

geçen karara ekleme yapmadan ve aynen geçmesini tavsiye eder. 
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Komite, vahim durumun ve Ermenilere gerekli yardımın yakından bilinmesi nedeni ile, 

faaliyetini açıklamak adına sebep göstermeyi gereksiz bulur. Bu karar, sefalet halindeki 

insanlara el uzatma ve bitmez tükenmez bir eforla insanlık adına yapılan bir çağrıya cevap 

veren halkımızın cömert yardımlarını hızlandırmak amaçlıdır.  Aşağıdaki bölüm, 

Türkiye‟deki büyükelçimizin Ermeniler Yardım Amerikan Komitesi tarafından 

yayınlanmasını istediği mektuptan bir alıntıdır: 

 

Ben, Ermeni afetzedelere daha fazla yardım amacı ile, daha da harcanması gereken ek 

paraların büyük gerekliliğini komitenize vurgulamak isterim. 

 

Şimdiye kadar gönderilen paraların sağladığı olağanüstü fayda ve sıkıntıdan kurtarmaya 

başardığımız insanların büyük sayılarını halkımıza anlatacak olursanız, eminim ki cömert ve 

acele tepkileri olacaktır.  

 

*   *   * 

 

ABD Kongresi Yakın Doğu Yardım Kararı  

 

6 Ağustos, 1919 

 

“Yetim ve dullara yardım; umutsuz kalanlar, direkt veya endirekt olarak savaşın  

darbelerinden ve insanın gaddarlığından veya kontrolleri dışındaki başka sebeplerden dolayı 

umutsuz kalanlara sosyal, ekonomik ve endüstriyel yardımı ön plana çıkarmak”  

 

ALMIŞ ALTINCI KONGRE, 1. Toplantı, 32. Bölüm, 1919 

6 Ağustos, 1919 

(Senato 180. Karar)  (Umuma Açık No: 25) 

 

DC, Yakın Doğu Yardım müessesesi 

 

Amerika Birleşik Devletleri‟nin toplanmış Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından 

harekete geçirilmelidir ki, aşağıda ismi geçen James L. Barton, Cleveland H. Dodge, Henry 

Morgenthau, Edwin M. Bulkley, Alexander J. Hemphill, Charles R. Crane, William Howard 

Taft, Charles Evans Hughes, Elihu Root, Abram I. Elkus, Charles W. Eliot, Harry Pratt 

Judson, Charles E. Beury, Arthur J. Brown, John B. Calvert, William I. Chamberlain, Robert 

J. Cuddihy, Cleveland E. Dodge, William T. Ellis, James Cardinal Gibbons, David H. Greer, 

Harold A. Hatch, William I. Haven, Myron T. Herrick, Hamilton Holt, Frank W. Jackson, 

Arthur Curtiss James, Frederick Lynch, Vance C. McCormick, Charles S. Macfarland, Henry 

B.F. Macfarland, William B. Millar, John R. Mott, Frank Mason North, George A. Plimpton, 

Philip Rhinelander, William Jay Schieffelin, George T. Scott, Albert Shaw, William Sloane, 

Edward Lincoln Smith, Robert Eliot Speer, James M. Speers, Oscar S. Straus, Charles V. 

Vickrey Harry A. Wheeler, Stanley White, Ray Lyman Wilbur, Talcott Williams, ve Stephen 

S. Wise, onların çevreleri ve kendilerinden sonra seçilerek gelecek olanlar, burada birleşirler 

ve  DC‟de (Washington DC) oluşturulmuş Yakın Doğu Yardım komitesi adı ile tanınarak ve 

burada belirtilen, üst üste gelecek yapılanmaların kudreti, kısıtlamaları ve tahditleri olarak 

beyan ederler. 

 

BÖLÜM 2:  Bahsi geçen yapılanmanın amacı kendi memleketlerine geri gönderme, 

rehabilitasyon ve manevi zararın onarılması ve Yakın Doğu‟nun ve yöresindeki bölgelerin 

ihtiyaç sahibi halkına yardım, yetim ve dullara yardım; umutsuz kalanlar, direkt veya endirekt 

olarak savaşın  darbelerinden ve insanın gaddarlığından veya kontrolleri dışındaki başka 
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sebeplerden dolayı umutsuz kalanlara sosyal, ekonomik ve endüstriyel yardımı ön plana 

çıkarmak.  

 

BÖLÜM 3:  Bahsi geçen kuruluşun yönetim ve yönlendirmesi, mallarının kontrolü, aşağıda 

ismi gecen mütevelli heyetinde olacaktır: James L. Barton, Cleveland H. Dodge, Henry 

Morgenthau, Edwin M. Bulkley, Alexander J. Hemphill, Charles R. Crane, William Howard 

Taft, Charles Evans Hughes, Elihu Root, Abram I. Elkus, Charles W. Eliot, Harry Pratt 

Judson, Charles E. Beury, Arhtur J. Brown, John B. Calvert, William I. Chamberlain, Robert 

J. Cuddihy, Cleveland E. Dodge, William T. Ellis, James Cardinal Gibbons, David H. Greer, 

Harold A. Hatch, William I. Haven, Myron T. Herrick, Hamilton Holt, Frank W. Jackson, 

Arthur Curtiss James, Frederick Lynch, Vance C. McCormick Charles S. Macfarland, Henry 

B.F. Macfarland, William B. Millar, John R. Mott, Frank Mason North, George A. Plimpton, 

Philip Rhinelander, William Jay Schieffelin, George T. Scott, Albert Shaw, William Sloane, 

Edward Lincoln Smith, Robert Eliot Speer, James M. Speers, Oscar S. Straus, Charles V. 

Vickrey, Harry A. Wheeler, Stanley White, Ray Myman Wilbur, Talcott Williams ve Stephen 

S. Wise.  İstifa ölüm veya başka nedenlerden oluşacak boşluklar tüzüğün anlattığı şekilde 

doldurulacak ve seçilen kişiler mütevelli heyeti üyeleri ve kurum üyeleri olacaklardır.  

 

BÖLÜM 4:  Bu kurumun genel merkezi Washington DC‟de bulunacak ancak toplantılar veya 

mütevelli heyeti üyeleri tüzük doğrultusunda başka yerlerde olabileceklerdir.  

 

BÖLÜM 5:  Adı geçen mütevelli heyeti üyeleri, kuruluşun emniyetli bir şekilde kolay iş 

yapabilmesini sağlamak amacı ile, kendilerine transfer edilecek bono, para veya malı almaya, 

tutmaya veya Ermeni ve Suriye Yardım adı altında anlatılan kurum hakkında burada 

anlatıldığı şekilde kararlar vermeye hak sahibidirler. 

 

BÖLÜM 6:  Bu kararın kabulünün hemen ardından mütevelli heyeti, şahsen veya posta 

aracılığı ile toplantıya çağrılacak, toplanan çoğunluk tüzük oluşturacak, yönetim kurulu 

seçecek ve genel çalışmalarda bulunacaktır. 

 

BÖLÜM 7:  Kurumu kuranlar, çevresindekiler ve sonradan yerlerine seçimle seçilecek olanlar 

başlangıçtan sonra her yıl bir kez toplanacak, yıllık raporlar sunulacak, seçimler yapılacaktır.  

Yıl içinde gerektiğinde başka özel toplantılar da yapılabilecektir. 

 

BÖLÜM 8:  Hazırlanan tüzük ve ekleri her yıl 1 Nisan veya öncesinde Kongre‟ye sunulacak, 

bir yıllık rapor her yıl 31 Aralık tarihinden önce yönetim kurulunun üyelerinin adresleri ve 

tüm gelir ve harcama detaylarını  içerecek şekilde Kongre‟ye sunulacaktır. 

 

BÖLÜM 9:  Kuruluş hisse senetleri satamayacak, gelir payları sunamayacak, üyelerine mal 

veya gelir devredemeyecektir.  Kuruluşun sona erişinde, Kongre kanunu olmadığı taktirde, 

tim varlıklar Amerika Birleşik Devletleri‟ne devredilecektir.    

 

BÖLÜM 10:  Tüm yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler Amerika‟da yaşayanlar veya 

vatandaşlar olmalıdır. 

 

BÖLÜM 11:  Kurum kanunun kabulünden 25 yıl sonra sona erecektir ve Kongre‟nin bu 

kanunu her türlü kaldırma veya değiştirme hakkı mahfuzdur.  

 

6 Ağustos 1919; Tasdik Edilmiştir.  

 

*    *    * 
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Amerika Birleşik Devletleri 

Senato Kararı 359 

 

Mayıs 11, 1920 

 

66ıncı Kongre 

2. Birleşim 

 

Tartışılmış ve Mutabakata Varılmıştır ki: 

 

Karar: 

 

Senato Dışişleri Komitesi‟nin toplantılarındaki beyanatlardaki tanıklıklar sonucunda açık bir 

şekilde, Ermenilerin ıstırapları ve katliamları gerçekleri anlaşılmıştır; ve 

 

 Amerikan halkı Ermenistan‟daki güvensizlik, açlık, ıstırap ortamından dolayı büyük teessür 

yaşamaktadır; ve 

 

Ermenistan Cumhuriyetinin bağımsızlığı Barış Konferansı Amerika Birleşik Devletleri 

tarafından kabul edildiğinden: Geçerli olmalıdır ki 

 

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Ermenistan halkına, Ermenistan Devletinin 

bağımsızlığının tanınması adına, sınırsal kimliğine önyargı ile yaklaşmadan,  içten tebriklerini 

sunma kararı almıştır; ve ötesinde 

 

Amerikan Senatosu istikrarlı bir hükümet, bireysel hak ve özgürlüklerin korunması ve milli 

düşlerin yakın zamanda Ermeni halkı tarafından elde edilmesini ümit ettiğini bildirir; ve 

ötesinde 

 

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının hayat ve mallarını Batum limanı ve Bakü‟ye 

giden tren yolu boyunca korumak amacı ile, kamu menfaatlerine ters gelmezse, Başkanın bir 

Amerikan savaş gemisini ve deniz piyadelerinin, Amerikan hayat ve mallarını korumak emri 

ile adı geçen limana göndermesinin istenmesi kararı alınmıştır. 

 

 

Mayıs 11.  Görüşüldü ve anlaşma sağlandı 

 

 

*   *   * 

 

URUGUAY 

   

20 Nisan, 1965 

 

Senato ve Temsilciler Meclisi Kararı 

 

13.326 No.lu Yasa 

Ermeni Şehitlerini Anma Günü Yasama Günü. 

 

Uruguay Senatosu ve Temsilciler Meclisi Genel Meclis Toplantısı  
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Karar:   Madde 1 

24 Nisan‟ı 1915‟te katledilen bu devletin kurbanları onuruna “Ermeni Şehitlerini Anma 

Günü” olarak ilan eder. 

 

Madde 2 

Resmi Radyo istasyonlarının o gün yayınlarının bir kısmını bahsedilen ülke onuruna 

ayırmaları. 

 

Madde 3 

Ermeni soyundan gelen kamu çalışanları o gün izinlidirler. 

 

Madde 4 

Montevideo‟daki 2. Sınıf 156 No.lu okul “Ermenistan” ismiyle çağırılacaktır. 

 

Madde 5 

İletişim, vs. 

 

Senato üyeleri, Montevideo, 20 Nisan 1965 

 

Martin R. Echegoyen 

Başkan 

 

Jose Pastor Salvanach 

Sekreter 

*     *     * 

 

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

  

9 Nisan, 1975 

 

Temsilciler Meclisi Ortak Karar 148 

94. Kongre 

1. Seans 

Karar 148 

Birleşik Devletler Senatosu 

 

Ortak Karar 

 

24 Nisan, 1975 i, “İnsanın İnsana Yaptığı Zalimliği Anma Günü” olarak ilan edilir. 

 

24 Nisan 1975 günü, “İnsanın İnsana Yaptığı Zalimliği Anma Günü” olarak Amerikan 

Senato, Temsilciler Meclisi ve Kongresi tarafından isimlendirilmeye karar verilmiş ve 

Amerikan başkanı, Amerikan halkından, bu günü özellikle de 1915 katliamında yenik düşmüş 

Ermeni atalarını, soykırımın kurbanlarını, bu günde anılan tüm Ermenileri ve tüm dünyadaki 

arkadaşlarını anmayı rica etmekle yükümlüdür. 

 

Temsilciler Meclisinden Geçti, 8 Nisan 1975    Tanık:  W. Pat Jennings, Clerk. 

 

*     *     * 
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GÜNEY KIBRIS CUMHURİYETİ 

 

29 Nisan 1982 

 

Kıbrıs Cumhuriyetinin Temsilciler Meclisi tarafından 29 Nisan 1982 yılında karar kabul 

edildi 

 

Temsilciler Meclisi 

 

Türk rejimi tarafından 1915 yılında organize bir şekilde yapılan soykırımın her yıl 

hatırlanması üzerine. 

 

1. Ermenilerin atalarının yaşadığı topraklardan sökülüp atılması boyutunda Ermeni 

halkına yapılan suç nefretle kınanmaktadır. 

 

2. Ermeni halkının devredilemez haklarını koruruz. 

 

3. Kıbrıslı Ermenilerin bizim hayatımıza yaptığı siyasi, ekonomik ve kültürel katkılardan                      

dolayı kardeşçe yaşantımızın altını çizeriz. 

 

4. Kıbrıs içinde hangi dilden, ırktan ve milliyetten olursa olsunlar uyumlu yaşandığının 

kanıtıyız. 

 

5. Türklerin 1974 yılındaki Kıbrıs işgalinde Kıbrıs insanına karşı yaptıklarının 

ayıplanmasının önemli olduğu belirtilir. 

 

    

*     *     * 

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

 

12 Eylül, 1984 

 

 

Temsilciler Meclisi Ortak Karar 247 

98.Kongre, 2. Seans,  Ortak Karar 

 

24 Nisan, 1975 i, “İnsanın İnsana Yaptığı Zalimliği Anma Günü” olarak ilan etmek. 

 

24 Nisan 1975 günü, “İnsanın İnsana Yaptığı Mezalimi Anma Günü” olarak Amerikan 

Senato, Temsilciler Meclisi ve Kongresi tarafından isimlendirilmeye karar verilmiş ve 

Amerikan Başkanı, Amerikan halkından, soykırımın özellikle de Türkiye‟de 1915 ve 1923 

yılları arasında katliama uğrayan Ermeni ataları ve bu günde anılan tüm Ermenileri ve tüm 

dünyadaki arkadaşlarını anmayı rica etmekle yükümlüdür. 

 

Temsilciler Meclisinden Geçti, 10 Eylül, 1984 

 

Tanık:  Benjamin J. Guthrie, Clerk.  

 

*     *     * 
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AVRUPA PARLAMENTOSU 

  

18 Haziran 1987 

 

 

Kararname: 

 

"İnanılmaktadır ki 1915 - 1917 yıllarında, Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenileri içine 

alan trajik olaylar, BM Genel Kurulu tarafından 9 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen ve 

cezalandırılabilecek bir ceza olan soykırımı kavramı çerçevesindedir.   

 

 

Avrupa Parlamentosu  

Ermeni Sorununa Siyasi Bir Çözüm Kararnamesi 

Kayıt NO: . A2-33/87  

 

Avrupa Parlamentosu,  

 

-Mr. Saby ve Sosyalist Grup‟tan diğerleri tarafından gündeme getirilen Ermeni sorununa 

siyasi bir çözüme (Kayıt no: 2-737/84), yönelik olarak 

 

-Mr. Kolokotronis tarafından, Ermeni sorunu ve 24 Nisan‟ın Ermeni Soykırımı Günü olarak 

öneren kararname teklifine yönelik olarak  (Kayıt no: V 2-360/85)  

 

 

A. göz önünde tutarak:  

 

- Mr. Jaquet ve diğerlerinin Ermeni halkının durumu hakkında bir kararname istekleri (Kayıt 

no: 1-782/81),  

 

- Sosyalist Grup adına Mrs. Duport ve Bay Glinne‟nin tarafından Ermeni sorununa siyasi bir 

çözüm için bir kararname teklifleri (Kayıt 1-735/83), 

 

-Ermeni sorunu hakkında Bayan Duport tarafından verilen yazılı soru önergesi, 

 

-Kültürel ilişkilerle sorumlu bakanların kararnamesi, Konsey‟in 13 Kasım 1986 tarihindeki 

Avrupa dışındaki bölgelerde de Avrupa mimari mirasının korunması toplantısı,  

 

B. Türkiye‟deki Ermeni halkının bir etnik, dil, kültürel ve dini azınlık olarak kendi tarihini 

bilme hakkının tanınmasına ikna olunmuş olması,  

 

C. Ermeni tarafının olan olayları 1948 BM Sözleşmesi'nin anlamı çerçevesinde önceden 

planlanmış bir soykırım olarak görmesi,  

 

D. Türk devletinin soykırımını asılsız olarak reddetmesi,  

 

E. Bugüne kadar, Türk hükümeti‟nin, 1915 soykırımını tanımayı reddederek Ermeni halkını 

kendi tarihini tanımasından mahrum bırakması,  
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F. Tarihsel olarak kanıtlanmış Ermeni soykırımının bugüne kadar ne politik olarak kınanmış 

olması ne de bir tazminata nesne olmuş olması,  

G. Ermeni soykırımının Türkiye tarafından içten, doğru, ahlaki yaklaşımla tanınmasının 

insancıl bir eylem olacağı ve Ermenilerin moral rehabilitasyonunun Türkiye‟ye sadece onur 

kazandırabileceği, 

 

H. 1986 yılları arasında çok sayıda anlamsız terörist saldırının ölümlere neden olup masum 

kurbanlara zarar vermesinin Ermeni halkının ezici bir çoğunluğu tarafından kınanması,  

 

I. Ermeni sorununa yönelik olarak her Türk hükümetinin inatçı tutumu ile hiçbir şekilde 

gerilimi azaltmaya yardımcı olmamış olması, 

 

1. İnanılmaktadır ki, Türkiye ve Topluluk (AB) arasındaki ilişkilerin Türkiye‟deki Ermeni ve 

diğer azınlıkların sorunları çerçevesinde ele alınması gösteriri ki, bir ülkede demokrasi, o 

ülkenin etnik ve kültürel çeşitliliği tarihini tanıması ve zenginleştirmesi ile sadece tam olarak 

yerleşebilir. 

 

2. İnanılmaktadır ki, 1915-1917 yıllarında Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenilerin trajik 

olayları, BM Genel Kurulu tarafından 9 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen, soykırımının 

önlenmesi ve cezalandırılması tanımı içinde kendisine yer bulur; Tanınır ki,  Osmanlı 

Ermenilerinin trajedilerinden günün Türkiye‟si sorumlu tutulamaz ve bu tarihi olayın 

soykırımı olarak tanınması günümüz Türkiye‟sine yönelik olarak politik, hukuki veya maddi 

yaptırımlar anlamına gelmeyeceği vurgulanır, 

 

3. Konseyin günümüzün Türk hükümetinden Ermenilere karşı 1915-1917 yıllarında işlenen 

soykırımını tanımasına dair itiraf edinmesi ve Türkiye ile Ermeni temsilcileri arasında siyasi 

diyalog kurulmasını teşvik;  

 

4. İnanılmaktadır ki, mevcut Türk hükümeti‟nin Genç Türk hükümeti tarafından Ermeni 

milletine yönelik olarak icra edilen soykırımının tanınmasının reddi, uluslar arası hukuk 

tarafından kabul edilen prensiplerin dikkate alınmaması, Yunanistan ile arasında olan fikir 

farklılıklarına uygulamasındaki isteksizlik, Kıbrıs‟taki Türk işgalinin devamı ve bir Kürt 

probleminin olduğunun inkarına ek olarak, gerçek parlamenter demokrasinin olmayışı, 

özellikle bireysel ve genele yönelik din hürriyeti gibi hürriyetlerin saygı görmesi konusundaki 

başarısızlık gibi nedenler bir ülkenin AB‟ye girmesine yönelik olarak başa çıkılmaz 

engellerdir.  

  

5. Geçmişteki bu talihsizliklerin farkındalığı içinde,  belirgin bir kimlik gelişimi, İnsan 

Hakları Avrupa Konvansiyonu ve onun 5 protokolünün gösterdiği şekilde, azınlık haklarının 

sağlanması, halkının sınırsız insan ve sivil haklarının korunmasına yönelik uygulama 

gerekliliği,  

 

6. Türkiye'deki Ermeni azınlığın kimlik, dil, din, kültür ve eğitim sistemi konusunda adil 

muamele çağrısı, Türkiye‟deki dini Ermeni anıtlarının korunması ve geliştirilmesine yönelik 

istekler adına anlayışın beklentisinin bildirilmesi ve AB‟nin hangi tipte yadımlarla prosesi 

geliştirebileceğinin belirlenmesi,    

 

7. Sadece 1923 Lozan Anlaşması‟nın 37-45 nolu fıkraları doğrultusunda değil, birçok AB 

ülkesinin imzaladığı üzere, Müslüman olmayan azınlıkların korunmasına içtenlikle duyarlı 

kalınması, 
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8. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun Hıristiyan azınlıklarının oluşturduğu Türk 

bölgelerinde yüzyıllar boyunca oluşan ve günümüzün Türkiye‟sinde bulunan anıtlar ve dini 

Ermeni mimari miraslarının korunması, saklanması ve düzenlenmesi, daha geniş bir politik 

yöntem belirleme girişiminin parçası olarak algılanması,      

 

9. Bu nedenle, tarih öncesi klasik Hitit, Hıristiyan, Osmanlı vs. gibi medeniyetlerin 

kalıntılarının korunması ve erişime açık olabilmesi adına, AB Toplumunu, Türkiye ile yapılan 

uyum anlaşmalarını kültürel sahayı da içerecek şekilde genişletmeye davet eder, 

 

10. Ermeni diline ve kendi dini kuralları gereğince eğitime yönelik olarak Ermenilerin son 

zamanlarda İran‟da yaşadıkları zorluklara yönelik olarak endişe beyan eder, 

 

11. Sovyetler Birliği'nde Ermeni nüfusa karşı işlenen bireysel özgürlüklerin ihlallerini kınar,  

 

12. , Herhangi bir şiddet ve terörizmi içeren hareketlerde bulunan her bir harici Ermeni halkı 

bireylerini kınar ve  Ermeniler ve Türkler arasında uzlaşma çağrısında bulunur.  

 

13. Özellikle Ermeni ve Yahudilere karşı işlenenleri içeren ve 20. Yüzyılda işlenen 

soykırımlarını hatırlamak üzere bir anma gününün AB Topluluğu üyeleri arasında özellikle 

anacağı bir gün belirlemeye,  

 

14. Ermeni ve Türk halkları arasındaki müzakereleri teşvik etmek için girişimlerle önemli bir 

katkı yapmaya,  

 

15. Bu kararı Komisyona, Avrupa Konseyine, politik ortamlarda buluşan dışişleri bakanlarına, 

EEC/Türkiye Konseyine ve Türk, İran ve Sovyet hükümetlerine ve BM Genel Sekreteri‟ne 

iletmek için Başkanını (Avrupa Parlamentosu Başkanı)  görevlendirir. 

 

16 Haziran tarihinde Avrupa Parlamentosu‟nda görüşülmüş ve onaylanmış kararnamedir 

 

 

 

*     *     * 

 

ARJANTİN 

5 Mayıs 1993 

 

Kararın Numarası: 1554/92 

 

Millet  Meclisi  

 

20. yüzyılın ilk katliamı olan Ermeni katliamı 1915 ile 1917 yılları arasında gerçekleşmiş olup 

1.500.000 Ermeni‟nin ölümüne yol açmıştır. 

 

Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilere karşı insan haklarını ihlali konusunda derin 

endişe tezahür eder. 

 

Maria A. Losada 

 

Proje No: 1554/92 
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Proje Türü: TASLAK BİLDİRİMİ 

 

S-92-1554: LOSADA. 

TASLAK BİLDİRİMİ 

 

Milleti Senatosu 

 

Beyan eder: 

 

20. yüzyılın ilk katliamı olan Ermeni katliamı 1915 ile 1917 yılları arasında gerçekleşmiş olup 

1.500.000 Ermeni‟nin ölümüne yol açmıştır. 

 

Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilere karşı insan haklarını ihlali konusunda derin 

endişe tezahür eder. 

 

Mario A. Losada 

 

 

*     *     * 

 

RUSYA  

 

14 Nisan, 1995 

 

Rusya Federasyonu,  Duma Kararı. 

 

Batı Ermenistan‟daki Ermenilerin 1915‟ten 1922‟ye kadar yok edilmesi konusundaki 

çürütülmez tarihsel gerçeğe dayanarak ve Birleşmiş Milletler sözleşmesine uygun olarak: 

 

“Soykırım Suçunun Engellenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, 9 Aralık, 1948” 

 

Savaş Suçlarına ve İnsanlığa Karşı Suçlara Kanuna Bağlı Limitlerin Kabul Edilemezliği 

Sözleşmesi, 26 Kasım, 1968 

 

Rusya Devleti‟nin insancıl geleneklerini düzelteceği dileği ve Rusya‟nın girişimiyle, büyük 

Avrupa güçleri, 1915‟te Türk Devleti‟nin Ermenilere karşı hareketlerinin “İnsanlığa karşı” 

olarak isimlendirildiğini vurgulamak ve, 

 

Kardeş Ermeni halkının kendi tarihsel topraklarında fiziksel yok edilişi, Rusya‟yı yok etme 

çabasından başka bir şey değildir; 

 

Rusya Federasyonu 1915 ve 1922 yılları arasında bu imha işlemini yapanları kınar: 

 

Ermenilere olan derin sempatilerini ifade eder ve 24 Nisan‟ı soykırım kurbanlarını hatırlama 

günü olarak tanır.  

  

 

*     *     * 
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KANADA 

  

23 Nisan 1996 

 

Millet Meclisi Kararı 

 

24 Nisan 1915 de gerçeklesen ve 1,5 milyon yaşadığı Ermeni insanının trajedisinin 81. Yıl 

dönümünde,  bu Meclis bunun insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak tanır, 

 

Her yıl Nisan ayının 20 ve 27 si arasındaki haftayı insanın diğer insana karşı işlediği 

zalimliğin anma haftası olarak kabul eder.  

 

Teklif olarak sunuldu ve kabul edildi.  

 

 

*     *     * 

 

YUNANİSTAN 

  

25 Nisan 1996 

 

Parlamento Kararı 2397/1996 

 

“ 24 Nisan‟ın Türkler tarafından Ermenilere yapılan soykırımını anma günü olarak kabul 

edilmesi” önergesi, esas itibariyle yasada oy birliğiyle kabul edilmiş ve tamamen aşağıdaki 

şekilde bir tartışmaya esastır:  

 

24 Nisan Türkler tarafından Ermenilere yapılan soykırımı anma günü olarak kabul edilmiştir. 

 

Madde 1 

24 Nisan Türkler tarafından Ermenilere yapılan soykırımını anma günü olarak tanımlanır. 

 

Madde 2 

Anma günü etkinlikleri organizasyonunun, özelliği, içeriği ve şekli, İçişleri Bakanlığı ve 

kamu yönetimi tarafından bu konuda görevlendirilmiş bir başbakanlık makamı tarafından çok 

tanınan Ermeni locaları ve organizasyonlarının da önerisi alınarak karar verilir.  

 

Madde 3 

Mevcut yasa Yunan Resmi Gazete‟sinde yayınlandıktan sonra geçerli olacaktır. 

 

 

*     *     * 

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

 

11 Haziran, 1996 

 

104. Kongre 

2. Seans,  Konsey Kararı 

 

Öneri: 
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Yabancı operasyonlar, finansman ihracı ve benzeri programlarda 30 Eylül 1997‟de sona eren 

mali yılda tasarruf yapma ve diğer amaçlar için. 

 

Bunun, Amerika Birleşik Devletleri Senato ve Temsilciler Meclisi tarafından Kongre‟de 

yasallaştırılması. 

 

TÜRKİYE YARDIMINA SINIRLAMALAR 

 

Seans. 547. Türkiye‟ye Ekonomik Destek Fonu adı altında 22.000.000 dolardan fazla fon 

verilmeyecek, ancak Türkiye Osmanlı İmparatorluğu tarafından Ermenilere 1915‟ten 1923‟e 

kadar uygulanan soykırım konusunda Amerika ile hem fikir olursa ve bu kurbanların anısını 

onore etmek için gerekli adımları atarsa, yardımı resmi olarak zorlama ya da genişletme 

yetkisine sahiptir. 

 

Aşağıdaki özetlere uygun olarak, 30 Eylül 1997 yılında sona eren mali yılı için hazine 

dışından para uygun değildir  

 

Temsilciler Meclisinden Geçti, 11 Haziran, 1996 

 

 

*     *     * 

 

LÜBNAN 

  

3 Nisan 1997 

 

Lübnan Milletvekilleri Kurulu 

 

Lübnan ve Ermeni insanlarının 1915 ve 1923 yıllarında yaşadıkları acıları ve çektiklerini 

hissederek, bölgedeki Lübnan insanlarının yaşadıklarına benzer şekilde, hala bugüne kadar 

devam eden ve bizim insanlarımıza karşı organize edilmiş yok etme eylemi yüzyılın başındaki 

sömürgecilerin elindedir.  

 

Halbuki, her yıl 24 Nisan Ermenilerin kıyımı yüzünden ortaya çıkan felaketi ortaya koyar. 

 

Milletvekilleri Odası Lübnan halkını bugün de Ermeni halkıyla dayanışmaya çağırmıştır.  

 

 

*     *     * 

 

 

GÜNEY GALLER, AVUSTRALYA 

 

27 Nisan, 1997 

 

ERMENİ SOYKIRIMINI ANMA 

 

Mr.  Collins (Willoughby-Muhalefet Lideri) 
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1915-1922 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğunun Ermenilere yaptığı soykırımın 

yıldönümü olan bugün 24 Nisan 1997‟dır,  

 

Bu Parlamento; 

 

(a) 20. yüzyılın ilk soykırımı kınamak adına 1.5 milyon (kadın, erkek, çocuklar) ölen 

Ermeniler için Yeni Güney Galler Ermeni topluluğuna katılır; 

 

(b) Dinsel, ırksal ve kültürel toleranssızlık yanında, Ermenilerle birlikte soykırımını kınarız; 

 

(c) İnsanlığa karşı işlenmiş bu suçun bir daha olmasına izin vermeyerek, bu durumun 

hatırlanmasına önem vermek isteriz; 

 

(d) Bu gerçeğin inkarını kınar, önler ve bu yüzyılda yaşanmış olan Ermeni soykırımının 

tarihsel gerçekçiliğinin saptırılmasını da kınarız; 

 

(e) Bundan sonraki 24 Nisan‟ı, Yeni Güney Galler Hükümeti olarak Soykırımda ölen 1.5 

milyonluk kurbanlar için anma günü ilan ederiz; 

 

(f) Milletler Topluluğunda, Ermenilere karşı soykırımdaki inkarın veya aynı suçlardan dolayı 

olan bir inkarın karşısında her türlü girişimde bulunulacağı görüşülecek; 

 

Mr.  Collins (Willoughby-Muhalefet Lideri): 

 

25 Nisan, Avustralya bugünü büyük felaketin yıldönümü olarak anacaktır.  O gün, Çanakkale 

yarımadasında kül olan genç Avustralyalıları da hatırlayacağız.  Öyle bir gün ki, bu günü 

kendi tarihimizde önemli bir gün olarak kaydedeceğiz.  Anzak koyunda toplandığımız önceki 

gece, İstanbul‟da önemli bir durum oluştu.  Aynı güneş bizi Anzak Koyundan yollarken 

evimize, İstanbul‟da Osmanlı Hükümeti‟nin planlarıyla ölen Ermenilerin de üstüne karanlık 

gibi doğuyordu.  Ermenilerin politik, kültürel, iş alanında, dini liderleri vardı.  Onların ölümü 

soykırımın daha başlangıcıydı. 

 

Bu iki olayın karakteri ve şiddeti farklı olabilir  -bize yüzlerce mal olan ölümler, Ermenilere 

1.5 milyona mal olmuştu- Hal bu ki iki taraf da kendilerince anlamlı, derin güzel şeyler 

sunmaya gelmişlerdi. Ermenistan‟ın ve Avustralya‟nın yaptığı bu kutlama, tarihin garip bir 

kazasıdır. Böyle bir dönemi anmak insanların seçmek istemeyeceği bir trajediden ibarettir, 

Tarihin garip kazasıdır.  Soykırımdaki 1.5 milyon Ermeni Jön Türk Hükümetinin planlarıyla 

amaçlı bir şekilde öldürülmüştür. 

 

Soykırımın Mimarları olan - İsmail Enver Paşa, Ahmet Cemal Paşa ile Mehmet Talat Paşa-  

Osmanlı İmparatorluğunun çok dinli, çok etnik guruplu ve Asya‟dan Boğaz‟a kadar büyük bir  

imparatorluk olması nedeniyle gerçekleştirildi.  1.5 milyon civarındaki Ermeni azınlık 

sistemli bir şekilde imha edildi. Ölenlerin ellerinde kendilerini savunabilecek teknolojileri 

yoktu. Şifreli telgraflarla Suriye‟deki kamplardan görüşme yapılıyordu. Bir çoğu kendi 

evlerinde, kasabalarında öldü diğerleri ise Suriye‟deki Deir Zor çöl kampında öldürüldü. Bir 

çoğu sanatkar olan Ermeni erkekleri askere alınarak resmen ölüme atılmış oldular. 

 

24 Nisan 1915‟teki tutuklamaların başlangıcında birçok Ermeni politik, dinsel ve kültürel 

lider tutuklandı veya öldürüldü.   Geri kalan yaşlı kadınlar ve çocuklar İslam‟a zorlandı ya 

tecavüz edildi ya da katliam yapıldı.  Tanıkların birçoğu ana topraklarından yurtdışına 

kaçmak zorunda bırakıldı.  Soykırım başladığından bu yana, Osmanlı Hükümeti kınandı.  
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Tarih sonsuza kadar iğrenç olayları kaydedecektir ve Almanya‟da, Eritre‟de, Kamboçya‟da, 

eski Yugoslavya‟da ve şu anda Afrika ormanlarında olanlar unutulmayacaktır. 

 

Damat Ferit Paşa, 1. Dünya Savaşından hemen sonra böyle bir soykırımın olmadığını inkar 

etti. Aksine, Ermenilerin savaş bölgesinde bulunması nedeni ile tehcir iddiasında bulundu. 

Belki tarih inkar edebilir ama unutulamaz bu olanlar. Avustralya‟da 30 bin ile 35 bin arasında 

20 ülkeden gelen Ermeni topluluğunun üyeleri vardır. Bu insanlar bugün güvenle yaşıyorlar. 

 

Son 3 yıl için Ermeni topluluğu, benim seçmenlerim için önemli rol oynadılar.  Özellikle de 

16 yıl boyunca üyeliğini yaptığım Willoughby ve kendi adıma böyle bir topluluğu tanıdığım 

için şanslıyım. Ekonomik olarak, Ermeni toplumunun bizim ulusumuz için değeri ölçülemez. 

Ermeni toplum liderlerinin gençlere kendi değerlerini aşıladıklarını bilirim. 

 

Avustralya Ermenileri öğretmenleri ve aileleri tarafından sosyal olmaları için 

cesaretlendirilirler.  Hoşgörünün ortak değer olduğu yerin, sıkı çalışmanın ödüllendirildiğinin, 

sosyalleşmenin önemini öğrenirler.  Ermeni toplumunun ortak yaşadığı sıkıntılar söz 

konusuyken Ermenilere adaletli davranmaktan başka bir Avustralyalılık düşünemiyorum.  

 

Ermeni Kültür merkezine yürürken gayet iyi hatırlıyorum da Acil ihtiyaç malzemelerini 

yollamak için işe başlamışlardı. Bu eforu yaşayan bir bakan olmak bir ayrıcalık idi. Ermeni 

toplumu şaşırılmayacak derecede hızlı ve organize olarak bu çağrıya cevap verdiler. Ermeni 

halkının kalıcı karakteristik özellikleri hayatta kalabilmek büyümektir. Bu soykırımdan 

kurtulanların bazıları torunlarıyla aramızda yaşıyor. Bizim Anzaklarımız gibi, biz bu tanıkları 

hafızamızın nöbetçisi olarak onurlandıracağız.  Asla ve asla unutmayacağız.   

 

 

Mr. CARR (Maroubra-Sanat ve Etnik İşler Bakanı): 

 

Devletimizin adına bu yaklaşımı destekliyorum. Muhalefet lideri olduğumdan beri, ilk Ermeni 

soykırımı anmamı üzüntüyle hatırlıyorum. Opera House konser salonundaki atmosfer 

harikaydı. Ermeni İnsanının kendi özel kültürü , dansı ,müziği ile yarattıkları eşsiz ortam  

gerçekten harikaydı.Fakat aynı zamanda o trajediyi de hatırlamak aynı oranda kederli oldu. 

 

Neden Meclis Ermeni Soykırımını anmalı? İlk olarak,20. yüzyılın bilinen ilk soykırımı. Bu 

yüzyıl insanlığa karşı trajik bir şekilde işlenmiş oluşundan dolayı. İlk büyük soykırım olayı 

Ermeni toplumunun başına gelmiştir. İkinci olarak, Ermeni toplumu Avustralya toplumunun 

bir parçası olduğundan Parlamentonun bu hareketi desteklemesi ve soykırımı anması gerekir. 

Avustralya vatandaşı olan Ermeni toplumunun kendi kimliklerini dünya‟nın her yerinde 

gururla taşıyabilmesi adına da çok önemlidir bu. 

 

Aralık ayında ülkeyi ziyarete gelen Ermeni patrikhanesi, bizlere eski Ermeni medeniyeti 

özelliklerini hatırlattı. Ermeni toplumu Hıristiyanlık inancına çok büyük katkıda bulunmuştur 

bizim önceki tarihimize bakarsak. 

 

Biz Ermeni katliamını şeffaf bir şekilde yansıtıyoruz. Bu soykırım 24 Nisan 1915 yılında 200 

den fazla Ermeni liderlerin İstanbul‟da öldürülmesiyle başladı ve Asya‟daki azınlıklar ile 

Osmanlı imparatorluğuyla da genişledi. Adolf Hitler, Nazi katliamı ile kayıtlarda fakat kimse 

1940‟lara gelene kadar Ermeni soykırımını hatırlamıyor. 

 

Nazi katliamı bizlere Ermeni soykırımının insanlığa karşı bir yüzyılda işlenmiş olan en kötü 

katliamlardan biri olduğunu gösterdi. Yarım milyon olan olayın tanıklarından bazıları 
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Türkiye‟den, Asya‟dan hatta Ortadoğu‟dan bile kaçarak Avustralya‟ya sığındı. Bugünkü 

Ermenistan‟da yaşayan Ermenilerden çok daha fazlası yurtdışında yaşamaktadır. Bugün, 

bizim dünyamızda, kültürel çeşitliliğe örnektir. 

 

Kiliselerin yıkılması, insanların ortadan kaldırılması Kültürel çeşitliliği de yok etmektedir. 

Balkanlarda ki, Romanya‟daki Macaristan azınlığına, Kuzey Amerika‟da, Güney doğu 

Asya‟daki ve gerçekten kötü bir şekilde soykırım yapılan Afrika‟daki olanları düşünmeliyiz. 

 

Biz Ermenilerin bu yüzyılda yaşadıkları deneyimi anlatamayız. Var olan Anıtlar ve Ermeni 

uygarlığının eserleri tanıklık edebilir ancak. 301. yılda Ermeniler Hıristiyanlığı kabul etmiş 

bir millettir.  Ermeni medeniyetini yansıtan diğer bir konu ise onları kiliseleridir. Bugün, 

dünya‟da çalışan Ermeni olmanın bir sonucu-ABD ve Avustralya‟da yaşayan- tarihimiz 

eserlerimizle dolu olduğu kadar üzüntü ile de doludur. Türkiye‟nin 1915 yılındaki olaylarla 

Almanya‟nın yaptığı gibi yüzleşmesi gerekir. 

 

Ermeni halkı olan suçun doğruluğunu kabul ettirmek onların en doğal hakkıdır. İnsanların 

dini inançlarını, tarihini, kültürel değerlerini temsil eden özgür bir Ermenistan var. Bu 

Ermenistan 1915‟ten beri kendine aittir. Ermeni tarihinin kalbine dayanan bu trajediyi anmak 

için bir inşaat yapmalıyız. Bu kültürel çeşitliliğin bol olduğu bu insanlar adına konuşan Yeni 

Güney Galler Parlamentosu olarak, bu trajedinin doğruluğunu kabul ediyoruz. 

 

Öneri kabul edildi.    

 

 

*     *     * 

 

 

BELÇİKA 

26 Mart 1998  

 

Belçika Senatosu  

 

1997-1998 Oturum  

 

Çözünürlük 1-736/3 Ermeniler Türkiye'de yaşayan 1915 Soykırımı ile ilgili  

 

Senato,  

 

Bir çok çalışma, Türkiye'de Ermeni nüfusun durumu 20. yüzyılın başında adanmış dikkate 

alarak;  

 

 

 

BM soykırım ceza sözleşmesi dikkate alarak;  

 

Ermeniler, Türkiye'de 1915 yılında örneğin, 'Paris grande üzerine de,' daha özel kararın 

mahkeme yaşayan devlet tanımlamak için dönem başvuran yargı kararları dikkate alınarak 21 

Haziran 1995;  
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Avrupa Parlamentosu tarafından Haziran 1987 Ermeni Sorunu "için bir" siyasi çözüm ile ilgili 

18, onda o Ermenilerin Türkiye'de 1915 yılında bir soykırım zamanın Osmanlı hükümeti 

tarafından işlenen kurbanı olduğunu yaşayan tanınan kararı dikkate alındığında;  

 

ki tarihsel kanıtları Ermenilerin örgütlü ve sistematik cinayet konusunda üzerinde en ufak bir 

kuşku olamaz dikkate alarak;  

 

Bu hataları ve geçmiş suçları tanıma halklar arasında uzlaşma için bir ön şart ve orada barış 

adalet olmadan, Ermenistan veya başka bir yerde ya edilemez olduğunu göz önünde 

bulundurarak;  

 

Ayrıca bu suçları önceki rejimler tarafından işlenen tanıma yoluyla mümkün amaçlarına dan 

kendini mesafe ve uzlaşma siyasi gayretinin olduğunu düşünüyor;  

 

Türk ve Ermeni ulusları arasındaki farklar ve insan hayatını kaybına bugün bile kurşun, etnik 

grupların tahliye ve bölgedeki insan hakları ihlalleri çok üzerinde sürüklemeye devam göz 

önüne alındığında;  

 

Türk ve Ermeni halklarının ortak barışçıl uzun vadede var hayır seçme ama si dikkate alarak;  

 

Bir taraftan, Türkiye, Belçika ve Avrupa Birliği ve, diğer yandan, Ermenistan, Belçika ve 

Avrupa Birliği dostça ilişkiler göz önüne alındığında;  

 

Avrupa Parlamentosu tarafından 1987 kararı Türk hükümetinin 1915 soykırım tarihi gerçeğini 

inkarını sorgular.  

 

İstekler Türk hükümetinin soykırım 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun son hükümeti 

tarafından işlenen tarihi gerçeği tanıtmak için;  

 

İstekler Avrupa Birliği üyesi ülkelerin parlamentoları Türk ve Ermeni halkları arasında 

uzlaşmaya katkıda bulunmak;  

 

İstekler Avrupa Birliği ve üye devletler tüm etki Ermeni ve Türk halkları arasında diyalog 

teşvik amaçlı girişimlere destek vermek için;  

 

 

Türkiye Başbakanı‟na, Avrupa Parlamentosu Başkanı‟na, Avrupa Komisyonu Başkanı‟na, 

Avrupa Birliği üyeleri Parlamentoları Başkanı‟na ve aynı zamanda Ermenistan Parlamento 

başkanına bu kararı iletiriz.  

  

 

*     *     * 

FRANSA 

 

28 Mayıs 1998 

 

Kabul edilen metin no;  140 

 

Millet Meclisi 

4 Ekim 1958 yılı Anayasası 

11. Yasama 
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1997-1998 yılının olağan oturumu 

 

Yasa Teklifi 

 

1915 yılındaki Ermeni Soykırımının tanınmasına ilişkin Millet Meclisi tarafından 1. okuyuşta 

kabul edildi. 

 

Millet Meclisi yasa teklifini, aşağıdaki içeriğe göre kabul etti: 

 

895 ve 925 numaralı İnsan Hakları ve Sivil Özgürlük 

 

Tek Metin 

 

Paris‟te 29 Mayıs 1998 yılında Fransa 1915 yılındaki Ermeni Soykırımını tanıdı. 

 

Başkan,  İmza: Laurent Fabius 

 

*     *     * 

 

İSVİÇRE 

  

29 Mart 2000 

 

Parlamento Raporu 

 

Dışişleri Bakanlığı Raporunda Belirtir ki: 

 

“ Ermenilerin katliamını resmi bir tanıma ve açıklama önemli ve gereklidir.  1985 de 

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Parlamentosu aslında Osmanlı İmparatorluğunun 20. Yüzyılın 

başlarında Ermenilere karşı bir soykırım yaptığına kanat getirildi.  

 

Dışişlerinin yabancı işleri ile ilgili daimi komiteleri belirtirler ki, Türkiye ne kadar büyük bir 

açıklık anlayışı ile çalışırsa Türkiye‟nin demokratik kişiliği o kadar kuvvetli olacaktır.  

 

Bundan dolayı Ermeni soykırımı üzerinde tarafsız bağımsız ve uluslar arası araştırma 

yürütülmelidir. 1915 de gelişen tarihsel olayların anlaşılmasında son derece önem 

taşımaktadır.  

 

Bu konuda bir gelişme Kafkasya‟nın gelişmesi ve istikrarında da önem taşıyabilir.  

 

*     *     * 

 

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

 

4 Ekim 2000 

 

 

106. KONGRE RAPORU 

 

TEMSİLCİLER MECLİSİ 
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2. Oturum 

 

106-933 

 

Amerika Birleşik Devleti kayıtlarının Ermeni Soykırımına Onayı 

 

4 Ekim 2000- Beyaz Saray Takvimine sevk ve bastırılması emredilir, 

 

Bay GILMAN, Uluslar arası İlişkiler Komitesinden, muhalif düşüncelerle birlikte 

RAPOR Teslim edildi 

[H. Res. 596 eşlik edecek] 

 

Ermeni Soykırımına ilişkin olarak Amerika Birleşik Devleti‟nin soykırım belgeleri, etnik 

temizlik, insan hakları ve bu duruma uygun duyarlılık geliştirilecek, dış politikasından emin 

olmak için başkana çağrıda bulunulacak ve bu duruma uygun değiştirilen kararın kabul 

edilmesi tavsiye edilecek. 

 

Değişiklik aşağıdaki gibidir; 

 

Çözüme kavuşan maddelerden sonra her şey aşağıdaki gibidir; 

 

BÖLÜM 1. KISA ADI. 

 

Bu karar „Amerika Birleşik Devleti Kayıtlarının Ermeni Soykırımını Onayı‟ olarak anılır. 

 

BÖLÜM 2. BULGULAR 

 

Temsilciler Meclisi aşağıda belirtilenleri; 

 

(1) Yaklaşık 2500 yıl yaşamış oldukları ana topraklarından atılmış, 1915 ile 1923 yılları arası 

Osmanlı İmparatorluğu‟ndaki 2 milyon Ermeniden 1.5 milyonu öldürülmüş, 500 bini 

yurdundan zorla gönderilmiştir.  

 

(2) İlk defa „İnsanlığa Karşı Suçlar‟ adı altında 24 Mayıs 1915‟te (üçlü ittifak) İngiltere, 

Fransa ve Rusya tarafından oluşturulmuş bir komite var olmuştur. 

 

(3) Bu ortak bildiride Üçlü İttifak devletleri yücelikleri gereği Osmanlı hükümetinin bu 

durumdan suçlu olduğunun sorumluluğunu üstlerine aldılar ve o ülkelerin ajanları  

katliamının olduğunu da belirttiler. 

 

(4) 1. Dünya Savaşı sonrası, katliam ve zarar vermek ve Ermeni soykırımı ile suçlanan üst 

düzey yetkililerinin organize suça kalkıştıkları gerekçesiyle Türkiye zanlı ilan ediliyor. 

 

(5) Bu yeni Türk rejimi (O zamanki yeni Cumhuriyet) Ermenilere karşı katliam düzenlemek 

ve uygulamak suçundan sorumlu tutuldu ve yargılandı  

 

(6) Savaş Bakanı Enver, İçişleri Bakanı Talat ve Donanma Bakanı Cemal, Ermeni soykırımın 

baş aktörleri oldukları gerekçesiyle ölüme mahkum edildiler fakat mahkemelerin kararı 

zorlayıcı değildi. 
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(7) Ermeni Soykırımı ve yanlış mahkeme kararları, Vatikan, Amerika, Britanya, Fransa, 

Almanya, Avusturya ve Rusya‟daki ulusal arşivlerde mevcuttur. 

 

(8) Amerika Birleşik Devletleri, Ulusal Arşiv ve Kayıt Yönetimi Ermeni soykırımı ile ilgili 

bütün belgeleri eksiksiz tutar ve 59‟no lu kaydın altın ada, 867.00 ile 867.40 no‟lu belgeler 

ilgili kurumlara ve halka açıktır. 

 

(9) Türkiye‟nin şu anki ulusal arşivleri, onlardan sorumlu olan Osmanlı yetkililerince 

oluşturulmuş iddianamelerle mevcuttur. 

 

(10) 1913 ile 1916 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğunda büyükelçilik yapmış değerli 

Henry Morgenthau,  birçok yetkili tarafından oluşan protestolar önderliğinde, mağdur olan 

Ermeni halkını soykırımından korumaya yönelik olarak Osmanlı devleti müttefiklerine karşı 

hareket başlattı. 

 

(11) Büyükelçi Morgenthau‟ya göre, Osmanlı İmparatorluğunun politikasının ‟bir ırkı imha‟ 

etme girişimini olduğu Amerikan Dışişleri‟ne bildirildi.  16 Temmuz 1915‟te,  ABD Dışişleri 

Bakanı Robert Lansing, Osmanlı hükümetine uyguladığı bu politikanın durdurulması için 

Nota verdi. 

 

(12) 9 Şubat 1916‟da 12. eşzamanlı karara göre, Ermenilerin yaşadıkları tarifsiz acıyı, 

hastalığı, açlığı bir nebze durdurabilmek, unutturabilmek için bu ülkenin vatandaşları 

tarafından fonlara bağış yapılması ve bir günün onlar adına verilmesi düşünülmüştür. 

 

(13) Yakın Doğu Kurtarma Örgütü olarak bilinen yardım kuruluşu tarafından Başkan 

Wilson‟un da Ermeni vatandaşlarıyla aynı fikirde bulunmanın verdiği duyguyla, 166 milyon 

dolar, 1915 ile 1930 yılları arasında 132 bin yetime -ki bunlar Amerikanın evlatları oldular- 

yardımda bulunulmuştur. 

 

(14) 11 Mayıs 1920‟de kararı alınmış 359.‟uncu Senato oturumu, Dışişlerinin Senato 

Komitesinin alt komiteleri tarafından ileri sürülen iddialar, Ermeni insanların çektiği diğer 

zulümlerden ve katliamın gerçekliği nedeniyle kabul edilmiştir. 

 

(15) 13 Nisan 1920‟deki karara göre, General James Harbord tarafından verilen rapor, bütün 

çağların en muazzam suçlarından biri hakkında yüzlerce Ermeni‟nin unutamayacağı bir anı 

bırakmıştır. 

 

(16) Adolf Hitler Polonya‟ya karşı 1939 yılında ordusuyla yaptığı toplu katliamından sonra, 

„Kim hatırlar bugün Ermeni soykırımını?‟ demiştir. 

 

(17) 1944 yılında soykırımı terimini icat eden Raphael Lemkin tarafından soykırımı örneği 

olarak 20. yüzyıldaki Ermeni soykırımı verilir. 

 

(18) Irksal, dinsel gruplar ve ulusal gruplar arasındaki sistematik yaralamalara için Raphael 

Lemkin‟in suç tanımı uygulanabilir. Aynen Hitler‟in Yahudilere, Türklerin de Ermenilere 

yaptığı gibi. 

 

(19) 11 Aralık 1946‟da Lemkin‟in çağrısıyla Birleşmiş Milletler‟in soykırım üzerine aldığı ilk 

kararda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kararı 96(1) ve Birleşmiş Milletler Soykırım 

Sözleşmesi‟nce, Ermenilere yapılan soykırım gibi durumları önlemek için var olan güçlerini 

kullanılacağı belirtilmiştir. 



 

 

26 

 

 

(20) 1948 yılında Birleşmiş Milletler Savaş Komisyonu, Ermeni soykırımını, modern çağda 

insanlığa karşı işlenmiş suçlara örnek olarak Nurnberg Mahkemeleri‟nce alınan kararın emsal 

teşkil etmesini hatırlatır. 

 

(21) İnsanlığa Karşı Suçlar kategorisi, Tokyo ve Nürnberg sözleşmelerinde 6c ve 5c 

maddeleri tarafından belirtilir. Türkiye topraklarında Yunan ve Ermeni ırkına karşı işlenen bu 

suçlar Komisyonun 1915‟teki ittifakıyla uygun bir şekilde ve Sevr antlaşmasının 230 

maddelik hükümlerini kapsayacak şekilde rapor olarak belirtildi. 

 

(22) 20. yüzyılda, soykırımın  tek örnek olmayan Nazilerin soykırımı üzerine: Birleşmiş 

Milletler İnsan Hakları Komisyonu: „Soykırımın cezalandırılması ve önlenmesinin nedenleri 

hakkındaki çalışma 1985 yılında raporlandı.  Nazi soykırımı haricinde de bir soykırım 

belirtmek gerekirse, „1915-1916 yılları arasında Osmanlı‟nın Ermeni katliamı vardır.” 

 

(23) Bu raporda  Ermeni nüfusunun yarısından fazlasının, en azından 1 milyonunun, güvenilir 

kaynaklarca öldürüldüğü tahmin edildi.  ABD, Almanya, Britanya arşivleri ve Osmanlı 

imparatorluğunda görev yapmış güvenli diplomatlar tarafından doğrulanan bu durum Alman 

raporları ile de sabittir.. 

 

(24) Ermeni soykırımındaki trajedi Uruguay, ABD, Birleşmiş Milletler, Rusya, Lübnan, 

Yunanistan, Büyük Britanya, Fransa, Avrupa Parlamentosu, Kıbrıs, Avrupa Konseyi, Kanada, 

Belçika,  Arjantin tarafından kabul edilmiştir. 

 

(25) Bağımsız bir birim olan ABD Toplu Ölümleri Anma Konseyi, oybirliği ile 30 Nisan 

1981‟deki Toplu Ölümleri Anma Konseyi‟nde, Ermeni soykırımını da barındırır. 

 

(26) Başkan Reagan (ilan no:4838) 22 Nisan 1981 tarihinde Ermeni ve Kamboçya 

soykırımları gibi felaketlerin unutulmaması gerektiğini açıkladı. 

 

(27) Başkan Bush, Ermeni Soykırımı konuşmasında, 1988 yılında,‟geçmişteki soykırımları 

tanıyarak, üzerimizde karabasan gibi dolaşan hayaletlerin bizde bıraktıkları karanlıkların 

oluşturduğu trajedisini tanımalıyız. Kurbanların yaşadıklarını anmalıyız, ayrıca kendimize 

dünya medeniyetin hibe etmemiz için kurulmadığını da hatırlatmalıyız ki bu şekilde insanlığa 

karşı işlenmiş bu suçlara karşı farkındalığımızı uyandırmış oluruz.‟ şeklinde vurguladı. 

 

(28) Başkan Bush, 1988 yılı bildirisinin devamında ‟eğer bu durumların tekrarlanmayacağının 

garantisini vereceksek, kurtulanların tanıklığıyla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu‟nun 

geçmişte Ermeniler karşı yapmış olduğu soykırımın ABD tarafından kabul edilmesi gerekilir.‟ 

şeklinde vurguladı. 

 

(29) Başkan Clinton,13 Ağustos 1992‟de,‟Bu çağda 1988 yılındaki yaşanılan Ermeni Depremi 

ve 1915 yılındaki soykırımı bizleri büyük üzüntülere itmiştir.‟ şeklinde konuşmasını bitirdi.  

 

(30) Uluslararası alanda Ermeni soykırımın tanınmasına rağmen, yerli ve uluslar arası 

otoritelerin bu durumu cezalandırmasının sebebi gelecekte olası böyle bir durumun bir daha 

olmamasını sağlayarak insanlığın acı çekmesini engellemektir. 

 

(31) 9 Nisan 1999 tarihli övülmeye şayan açık mektubunda, Ekonomik, İş Dünyası ve Tarım 

İşleri‟den Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Stuart Eizenstat, ABD 
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yönetimi olarak, Osmanlı Bankası‟nın elinde bulunan ve soykırımı döneminden kalma 

Ermeni mallarının geri iadesi konusunda Türkiye‟nin dikkatinin çekileceğini belirtmiştir. 

 

 

BÖLÜM 3 POLİTİKA AÇIKLAMASI 

 

Temsilciler Meclisi 

 

1) ABD‟nin, insan hakları, etnik temizlik ve Amerikan kayıtlarında belgelenmiş Ermeni 

soykırımı ve Türk mahkemelerinin sorumlu yöneticilere karşı verilecek cezaları infaz 

etmekteki başarısızlığının sonuçları gibi, gerekli anlayış ve hassasiyeti gerektiren 

konuları dış politikasında yansıtılır bir tavır almasını Başkan‟dan talep eder. 

 

(calls upon the President to ensure that the foreign policy of the United States reflects 

appropriate understanding and sensitivity concerning issues related to human rights, 

ethnic cleansing, and genocide documented in the United States record relating to the 

Armenian Genocide and the consequences of the failure to enforce the judgments of 

the Turkish courts against the responsible officials.) 

 

2) Başkan‟dan, Ermeni soykırımını 24 Nisan‟da anan yıllık mesajında 1.5 milyon 

Ermeni‟nin ölümüyle sonuçlanan bu planlı trajedik ölümlerini sistematik ve istemli bir 

soykırım olarak değerlendirmesini, ya da onurlu tarihinde ABD‟nin Ermeni 

soykırımına karşıt bir görüntü sergilediğini hatırlamasını talep eder. 

 

3) Başkanın yıllık yaptığı anma konuşmasının durumundan Türkiye Cumhuriyetinin     

            suçlu tutulamayacağını, Osmanlı hükümetinin sorumlu tutulacağından, belirtilmesinin  

            görüşüleceği belirtilir. 

 

GEÇMİŞ VE AMAÇ 

 

H. Res. 596, ‟ABD‟nin Ermeni Soykırım Kararının Açıklanması‟ 27 Eylül 2000 yılında Bay 

Radanoviç (kendisi için ve Bay Bonior için) açıkladı. ABD kayıtlarında var olan Ermeni 

Soykırımı belgelerinin ve Türk mahkemelerinin sorumlu yetkililere karşı yargısının 

zorlanması adına başkanın dış politikasının insan hakları, etnik temizlik sorunlarına duyarlılık 

ve anlayış uyandırması bakımından da garanti etmesi çağrısında bulunuldu. Bu, Ermeni 

halkını kasti ve planlı bir şekilde, 1915 yılında o bölgeyi idaresi altındayken öldüren Osmanlı 

Devletinin, o yörede yıllardır yaşamış Ermenileri desteklemeyle alakalı bir durum idi.  ABD 

kayıtlarında var olan Ermeni soykırımı belgelerinin ve Türk Mahkemelerinin sorumlu 

yetkililere karşı yargısının zorlanması adına başkanın dış politikasının insan hakları, etnik 

temizlik sorunlarına duyarlılık ve anlayış uyandırması bakımından da garanti etmesi konusuna 

Temsilciler Meclisi tarafından çağrıda bulunulacaktır;  Ermeni soykırımıyla ABD‟nin şanlı 

tarihinde yerini alan kasti ve planlı şekilde öldürülen 1.5 milyon Ermeni için Ermenileri anma 

konuşması üzerine başkana çağrıda bulunulacak;  Bu durumdan şu anki TC. suçlu tutulamaz 

ve bu durumdan Osmanlı devleti sorumludur. 

 

ESKİ OSMANLI HÜKÜMETİ VE BÜYÜYEN ERMENİ ULUSAL HAREKETİ 

 

19. yüzyılın sonuna doğru, Osmanlı Devleti‟nin etnik kökenli Ermeni vatandaşları ve Rusya 

İmparatorluğu, özgür bir Ermeni devleti yaratmak peşindeydi. Bu dönemde Avrasya 

genelinde bu tip hareketler artmıştır.  Ermeniler Rusya‟nın Kafkasya‟daki bazı bölgeleri ile 

Osmanlı‟nın bazı bölgelerinde bir devlet kurmak arzusunda idi.  Uzun zamandan beri bir 
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imparatorluk olan Osmanlı hükümeti ve özellikle Balkanlardaki toprak kaybının ışığında, o 

zaman ki Osmanlı hükümetinde başa gelen Jön Türkler, Ermenilerin bu hareketlerini endişe 

içinde takip ediyorlardı. 

 

AZINLIK OLAN ERMENİLER ÜZERİNDE OSMANLI‟NIN ÖNLEMLERİ 

 

1914 yılının sonlarında gelen 1. Dünya Savaşı, Osmanlı Hükümeti ile Ermeni azınlıklar 

arasındaki kıvılcımı başlattı.  Jön Türklerin yönetiminde Osmanlı hükümeti, Fransa, İngiltere, 

Rusya‟ya karşı Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile 1. Dünya Savaşına girdi.  

Savaştan dolayı başlatılan varlık vergisi Ermeni azınlıklar ile Osmanlı güçleri arasında 

çatışmalara neden oldu.  Bu nedenle Osmanlı yetkililer Ermeni azınlıkların Batıdan Güneye 

doğru taşınması gerektiğine karar verdiler.  Ermeni azınlıkları o sıralar Ruslarla işbirliği 

içerisindeydiler.  Buna karşın Osmanlı güçleri milliyetçi hareketlerden dolayı Ermenileri 

tutukladılar.  Mayıs ayı sonunda geçici tehcir yasasıyla Ermenileri Batıdan Doğuya taşıdılar.  

Yasa, bu tehcirler nedeniyle, Mal sahiplerinin varlıklarını arkasında bırakmasını öngörüyordu.  

(Sadece Ermeni etnik grubu için değil, başka gruplar için de geçerliydi) 

 

ERMENİ AZINLIKLARIN ÖLÜMÜ 

 

Osmanlı hükümetinin 1914‟te başlattığı bu durum açlıktan ve yürümeye zorlanmaları 

nedeniyle Ermenilerin katliamına yol açmıştır.  Silahları alınan Ermeni azınlık askerleri 

bulunamamıştır ve Ermeni gruplarının ve liderlerinin tutuklanmasıyla, 1915‟teki yasayla da 

bugünün Türkiye‟sinden de sınır dışı edilmelerine yol açmıştır.  Aşağı Fırat Nehri Ermeni 

azınlığın toplanacağı resmi bölgeydi (şu anki Irak ve Kuveyt bölgesi).  Zamanın ABD 

Büyükelçisi Sayın Henry Morgenthau, Osmanlı hükümetine yazdığı mektupla, bu yasayla 

beraber bu ırka ölüm garanti verildiğini belirtiyordu.  İşin sonunda tam olarak kaç Ermeni 

vatandaşının öldüğü bilinmemesine rağmen, bu rakam 800 bin ile 1.5 milyon kişi arasında 

tahmin edilmektedir. 

 

KARA TASARISI NO 596 VE ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ    

 

Türkiye‟nin, 1. Dünya Savaşı sırasında birçok Ermeni'nin öldüğü, ancak bir soykırımının yer 

almadığı şeklindeki bildirimlerine saygı gösterilmesini gerektiğini bildiren Dışişleri Bakanlığı 

temsilcilerinin özel iletişimleri ve bireysel vatandaşlardan alınan bilgiler Komite tarafından 

değerlendirdi.   Bu tanıklar, Kongre üyeleri ve emekli politikacılar, bu yaklaşımı yaparken, 

Türk Amerikan ilişkilerinin, şimdi bahsedileceklerin de içinde bulunduğu değişik temalarına 

vurgular yapmaktadır;  Türkiye önderliğini ABD‟nin yaptığı NATO‟nun bir üyesidir. 

Türkiye, Amerika‟nın İsrail‟i daha iyi destekleyebilmesi ve Ortadoğu‟ya barış getirebilmek 

adına önem taşıyan birkaç Ortadoğu ülkesine komşudur. Türkiye BM yaptırımlarının Irak‟taki 

Saddam rejimine uygulanmasına yardımcı olur ve Amerikan ve NATU uçaklarının Kuzey 

Irak‟ı devriye gezmesini sağlamaktadır. Türkiye, yakınında belirginsiz ortamlar içinde 

bulunan Balkanlar ve Kafkasya bölgelerinde, uluslararası ve NATO tarafından yapılan 

girişimlerde anahtar rol oynamaktadır.  Ayrıca Türkiye‟nin ABD ile olan ticareti dikkate 

değer bir oranda artmıştır ve Amerikan ihracat malları için önemli bir pazar olmuştur.  ABD 

ve Türkiye son birkaç yıl içinde Kafkas ve Orta Asya petrol ve doğal gazının Türkiye 

sahillerine getirilebilmesi için doğal boru döşeme konusunda yakından ve birlikte 

çalışmışlardır. Bu yolla, Rus ve Iran kontrolü ve muhtemel manipülasyonu ekarte edilerek çok 

geniş enerji kaynaklarına ulaşım imkanları genişletilmiştir.  Müslüman ülke olmasına rağmen, 

eşi görülmemiş bir şekilde İsrail ile askeri işbirliği antlaşması yapıp uygulamıştır. 
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Bütün bunların yanı sıra, Amerikan politika yönetme belirleyicilerine göre, Türkiye‟de 

İslamcı ve milliyetçi hareketler politik olarak istikrarsızlığa neden olmaktadır.  1915 yılındaki 

gelişen olaylar çerçevesinde Amerika‟nın Ermeni soykırımını resmi olarak tanımasının 

Türkiye‟deki Amerikan yanlısı unsurları zayıflatıp, İslamcı ve milliyetçi hareketlerin 

artmasına ve bunun da ABD ile Ermenistan arasındaki ilişkilere zarar vermesinden endişe 

edilmektedir.  

 

Son durumda, Komitedeki çoğunluk bu kararın değişiklik sonucunda, bu soykırım 

hareketinden sorumlu olan Osmanlı Hükümetidir, T.C. değildir.  ABD olarak bunun iyi 

anlaşılmasını ümit ederiz. 

 

Ermeni Soykırımı ile ilişkili son kongrenin hesaba kattığı tarihi 

 

[94. Oturum (1975-1976) - 148 no‟lu karar parlamentodan geçti, 8 Nisan 1975‟te Ermeni 

soykırımını anma.] 

 

98. Oturum (1983-1984) - 247 no‟lu karar parlamentodan geçti, 10 eylül 1984‟te Ermeni 

soykırımını anma. 

 

99. Oturum (1985-1986) - 12 Aralık 1985‟te Parlamento 328 no‟lu karar kabul edildi, 24 

Nisan‟ın özellikle 1915 ile 1923 yılları arasında yapılan soykırım nedeniyle ulusal gün ilan 

edildi. Parlamento T.C. kurulmadan önce işlendiği söylenen bu soykırımı reddetti.  

Parlamento bu işi „bitirilmemiş iş‟ olarak lanse etmesine rağmen karara yönelik ileriki 

zamanlarda olabilecek bir hareket belirtmedi. 

 

100. Oturum (1987-88)--7 Ağustos 1987 tarihinde,132 no‟lu kararı Meclis kabul etmedi,24 

Nisan‟a „1915-1923 Yılı Arasındaki Ermeni Soykırımını Anma Günü‟ olarak ilan etti. 

 

101. Oturum (1989-90) - 417 no‟lu karar için herhangi bir şey yapılmadı.  24 Nisan gününün 

1990‟da Ermeni Soykırımının 75. yılı tayin edildi.  

 

102. Oturum (1991-92) - Milli menfaatler çerçevesinde herhangi bir karar alınmadı.  

  

103. Oturum (1993-94) - Milli menfaatler çerçevesinde herhangi bir karar alınmadı.   

  

104. Oturum (1995-96) -47 No‟lu karar üzerinde bir hareket olmadı. Türkiye Ermeni 

soykırımını tanımadığı tarihin kurbanları anana kadar,  Meclis Türkiye‟ye verilecek olan 3 

milyon dolarlık yardımına devam etmeme kararı almıştır. . 

 

105. Oturum (1997-98) -55 No‟lu kural ve Ermeni soykırımını tanıyacak karar için bir 

gelişme olmamıştır. 

 

106. Oturum (1999-2000) -398 No‟lu kararın değişmiş versiyonu 14 Eylül 2000 yılında 

Uluslararası İlişkiler Komitesi‟nin alt komitelerinde, ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına 

soykırım üzerinde eğitim sağlayacak bir biçimde kabul edildi. 

 

Uluslararası İlişkilerin Komitesinin Yargı Yetkisi Sahası: 

 

104.‟üncü Kongre oturumu öncesi, ‟Ermeni Soykırımı‟ kararı,  Temsilciler Meclisi‟nin Sivil 

Servis ve Posta Servisi Komite‟sinin yetki sahası içinde ele alınırlardı. 104‟üncü Kongre 

sırasında, adı geçen Komite‟nin işlevine son verildi ve bu tip anma günü teklifleri de 
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Temsilciler Meclis tarafından sona erdirilmişti.  Bu nedenle, Ermeni soykırımdan bahseden 

veya kabul eden tüm kanun tasarıları sürekli ve rutin olarak Dış İlişkiler Komitesi‟ne 

gönderilirler.  

 

ANALİZ 

 

1. Bölüm, Kısa Başlık 

 

Tasarı,  ‟Ermeni soykırımının Amerika Birleşik Devletleri Kayıtlarınca Onayı‟ olarak 

tanımlanır. 

 

2. Bölüm, Bulgular: 

 

Der ki: 2500 yıllık ana evlerinden zorla atılan,1.5 milyondan fazla Ermeni‟nin ölümü ile 

sonuçlanan Ermenilere 1915 ile 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu tarafından 

yapılan soykırımın inandırıldığını vurgular; 

 

Der ki: Osmanlı Devletinin „insanlığa karşı işlemiş olduğu‟ bu zamanının ilk suçu için 

Mayıs‟ın 1915 yılındaki 1. Dünya Savaşı‟nın Müttefik Kuvvetleri şahsen sorumludurlar; 

 

Der ki: Dünya Savaşı sonrası, Türk hükümetinin kendisi Ermenilere karşı „planlayıp yok 

etme‟ ve Ermeni soykırımını gerçekleştirme hareketi içinde bulunan üst seviyedeki liderlerini 

suçlamış, ancak suçlulara karşı alınan ve ölüm cezalarını da içeren kararlar yürürlüğe 

konulmamıştır.  

 

Der ki: Ermeni Soykırımı hakkında Amerika Birleşik Devletlerinin Ulusal Arşivinde, 

Avusturya‟nın Fransa‟nın, Almanya‟nın, İngiltere‟nin ve Rusya‟nın ulusal arşivlerinde derin 

kanıtlar mevcuttur ve Türkiye‟nin milli arşivlerinde de Ermeni soykırımından sorumlu 

olanlara ilişkin kayıtlar vardır. 

 

Belirtir ki: Osmanlı İmparatorluğu‟nda olayların cereyan ettiği zaman Amerika Birleşik 

Devletleri adına Büyükelçilik yapan Henry Morgenthau çeşitli ülkelerin yetkilileri tarafından 

büyük protestoya yol açması için gerekli çabayı göstermiş ve Osmanlı Devletinin 

Dışişleri‟nin “bir ırkın ortadan kaldırılması kampanyası”nı ABD Dışişleri Bakanlığı‟na „bir 

ırkın yok edilişi” olarak tarif etmiştir. 

 

İsnat eder ki: 1916 yılının 9 Şubatındaki Senatonun 12. önergesi, Ermenileri çektiği tarifsiz 

acıyı azaltabilmek adına ABD vatandaşlarının katkıda bulunacağı bir günün Başkan dizayn 

etmelidir; 

 

 

Belirtir ki: Başkan Wilson‟un yönlendirmesi ile kurulan Yakın Doğu Kurtarma Örgütün, 

tarafından duyulmamış Ermeni ıstıraplarına yardım amacı ile 1915-1930 Ermeni soykırımı 

malüllerine 116 milyon dolar verilmiştir. 

 

İsnat eder ki: 11 Mayıs 1920 yılındaki Senatonun 359 no‟lu kararı, Ermenilere karşı katliamın 

gerçek olduğunu sabitleştirmiştir; 

 

1939 yılındaki Adolf Hitler‟in Polonya‟ya karşı işgal hareketleri esnasında‟ kim, bütün bu 

olanlardan sonra bugün Ermenilerin yaşadıklarını hatırlar?‟ söyleminde bulunmuştur. 
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Belirtir ki: Soykırımı Konvansiyonu‟nun ilk savunucusu Rafael Lemkin, Ermeni olayının 20. 

Yüzyılın ilk soykırım olayı olduğunu Ermeni olayını örnek gösterir ve soykırımını ‟Türklerin 

Ermenilere yaptıkları‟ tipte bir şey olarak tanımlar. 

 

Belirtir ki: 11 Aralık 1946 tarihinde, Birleşmiş Milletler ilk soykırımı kararını aldığında,   

Ermeni soykırımı, önlenmesi gereken tipte bir suç olarak tarif edilmişti; 

 

Belirtir ki: BM Savaş Suçları Komisyonu, Nürnberg Mahkemelerine öncelik teşkil etmek 

amaçlı olarak, Ermeni soykırımının, “insanlığa karşı suç” olarak tanımlayan fiilin örneği 

olarak belirtmiştir. 

 

Belirtir ki: Birleşmiş Milletlerin İnsan Hakları Komisyonunun 1985 yılında kabul ettiği rapora 

göre, 1915-1916‟da Osmanlıların Ermeni mezalimi 20. Yüzyılın bir soykırımı olarak tanınır 

ve yarıdan fazla Ermeni‟nin, en az 1 milyon kişi bu şekilde öldürülmüş veya ölüm 

yürüyüşlerine gönderilmiştir. 

 

Belirtir ki: Ermeni soykırımı, İngiltere, Birleşmiş Milletler, Amerika ve uluslar arası kurumlar 

ile ülkeler tarafından ve kabul edilmiştir. 

 

Belirtir ki: ABD Soykırım Anma Konseyi, Ermeni soykırımına, ABD Soykırımı Anma 

Müzesi‟nde yer vermiştir. 

 

İşaret eder ki: Ermeni Soykırımı Başkan Ronald Reagan, George Bush ve Bill Clinton 

tarafından anılmışlardır. 

 

İşaret eder ki: 1993 yılında ABD‟nin Temyiz Mahkemesi kararı Ermeni soykırımı hakkında 

belirginsizliğe sebep olabilecek bildirimler ABD‟nin eskilere dayanan politikalarıyla çelişir. 

 

Belirtir ki:  ABD‟nin Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Stuart Eizenstat 1999 yılının Nisan ayında 

ABD yönetiminin Osmanlı döneminde varlıklarını T.C. topraklarında bırakmak zorunda kalan 

Ermenilerin varlıkları konusunda Türkiye Cumhuriyeti‟nin dikkatinin çekileceğine söz 

vermiştir.  

 

Belirtir ki: Amerikan kayıtlarında sabitlenen Ermeni soykırımına ilişkin olarak,  

soykırımından sorumlu Türk makamlara karşı Türk Mahkemelerinin yargısının yerine 

getirilmesinin zorlanması ile ilgili olarak, Başkan, Amerikan dış politikaları, insan hakları, 

etnik temizlik ve soykırımı gibi gerekli anlayış ve hassaslığı yansıtacak şekilde belirlemelidir.  

 

 

3. Bölüm Politikanın Açıklanması 

 

ABD‟nin, insan hakları, etnik temizlik ve Amerikan kayıtlarında belgelenmiş Ermeni 

soykırımı ve Türk mahkemelerinin sorumlu yöneticilere karşı verilecek cezaları infaz 

etmekteki başarısızlığının sonuçları gibi, gerekli anlayış ve hassasiyeti gerektiren konuları dış 

politikasında yansıtılır bir tavır almasını Başkan‟dan talep eder. 

 

Başkan‟dan, Ermeni soykırımını 24 Nisan‟da anan yıllık mesajında 1.5 milyon Ermeni‟nin 

ölümüyle sonuçlanan bu planlı trajedik ölümlerini sistematik ve istemli bir soykırım olarak 

değerlendirmesini, ya da onurlu tarihinde ABD‟nin Ermeni soykırımına karşıt bir görüntü 

sergilediğini hatırlamasını talep eder. 
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Başkanın yıllık yaptığı anma konuşmasının durumundan Türkiye Cumhuriyetinin     

suçlu tutulamayacağını, Osmanlı hükümetinin sorumlu tutulacağından, belirtilmesinin  

görüşüleceği belirtilir. 

 

SAYIN BURTON İLE SAYIN FALEOMAVAEGA‟NIN MUHALİF DÜŞÜNCELERİ 

1.5 Milyon Ermeni‟nin ölümü ile sonuçlanan 1915 -1923 yılları arasında olan bu durumun 

üzüntülerini paylaşıyoruz. Amerikan Başkanı bu trajediyi kabul etti ve 24 Nisan Ermenileri 

anma günü olarak kaydedildi. Başkan Clinton zamanında, 24 Nisan‟ın Ermenileri anma günü 

olarak kabul edilmesinin temsilcisi olarak; 

 

BAŞKANIN BİLDİRİSİ 

24 NİSAN 2000, ERMENİLERİ ANMA GÜNÜ 

 

Bugün, burada 20. yüzyılın trajedisini hatırlıyoruz: Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarında 

1.5 milyon Ermeni‟nin sınır dışı edilmesi ve katliamı.  Dünya‟nın her bir tarafındaki ve 

Amerikalı Ermenilere de katılarak kaybolan hayatların yasını tutuyorum. Ayrıca geride 

kalanlara ve zorlukları yaşayanların sonraki nesillerine de başsağlığı diliyorum.  

Amerikalılara, bu tip olayların bir daha olamaması için gerekli taahhütte bulunmalarını 

istiyorum. Bizim bu keskin tarihi olaylardan almamız gereken ders şudur ki tüm milletlerin 

insanları için daha insancıl bir gelecek hazırlamalıyız. 

 

Biz inanıyoruz ki, bu yaklaşım tüm Amerikalıların duygularını yansıtmaktadır ve biz de bu 

duyguları paylaşmaktayız.  

 

Nacak aynı zamanda, bu kararın sözcükleri, Osmanlı devletinin yapılan canavarlıkları 

uygulamaktaki rolünü dikkate alarak, gerçek bulguların da ötesine gider.  

 

‟Soykırım‟ ve de vahşete karşı Osmanlı Devleti‟nin direkt müdahalesi hakkında çok söz 

söylenmiştir.  Ermeni milletine yapılan vahşetin derecesini küçümsemek istemiyoruz ancak, 

bu kararın içindeki bildirimler, gerçekte, Osmanlı‟nın olayla ilgi derecesinin ötesinde gider.  

Osmanlı devleti zayıf, ve etkisiz ve bu olayların tezahürü sırasında çöküş halinde idi, ancak 

hükümetin bu konuda emirler vermediği veya kışkırtıcı olmadığı yönünde net belirtiler vardır.  

 

13 Temmuz 1921 günü, Washington‟daki İngiliz Büyükelçiliği Londra‟daki İngiliz 

Dışişleri‟nin ofisine bir telgraf çekti.  İngilizler Osmanlı yöneticilerini Malta‟da tutuklamış ve 

kendilerini yargılamak düşüncesinde idiler.   İngiliz Hükümeti, Osmanlı İmparatorluğu‟ndaki 

Amerikan konsolosluğundan diplomatik kayıtları istediler.  Amerikan Dışişleri Bakanlığı 

Osmanlı yöneticilerinin kışkırtıcılığı yönünde en faydalı olabilecek delilleri İngiliz 

hükümetine sundular.  ABD Dışişleri Bakanlığı‟nın delillerini inceledikten sonra, 

Washington‟daki İngiliz Büyükelçisi Lord Crzon, İngiliz Dışişleri Bakanı‟na yaptığı 

açıklamada, “Malta‟da alıkoyulan Türklere karşı kullanılabilecek hiçbir delil olmadığı” 

bilgisini verdi.  Görülen raporlar, her bir zalimliğin detaylarını açıklamakla beraber, bir de, 

Türk yöneticileri arasında iki yöneticinin ismini zikretti… ve bu vakalar suçluluk tespiti 

anlamına gelecek net deliller olarak değil, yazarın şahsi fikirleri olarak kaldılar. (sevk 

numarası 722,13 Temmuz 1921, R.C. Craigie, İngiliz Büyükelçiliğinden Washington‟a, Earl 

Curzon‟a) 

 

Bizim için en endişe verici konu bu kanun tasarısının içeriğindeki yanlışlıklar değil, daha 

önemli olarak, bu kararın alınmasını ile Türkiye ile Amerika‟nın ilişkileri üzerinde doğacak 

olan negatif etki ve ayrıca Türkiye‟nin aktif ve gerekli bir ortak olarak geniş kapsamlı 

Amerikan milli menfaatleri üzerinde oynadığı etkidir.  Bu hayati milli menfaatler, Saddam 
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Hüseyin‟i devamlı ve kudretli uluslararası bir eforla kontrol altına almak konusunda 

Türkiye‟nin de katılımı ile Kuzey Irak üzerinden yapılan uçuşlar, Kıbrıs ve Karabağ‟da barış 

ve istikrar sağlanmasına yönelik çalışmalar, ve geleceği kapsayan Trans-Kafkas petrol 

hattının inşaatı konusunda Türkiye‟nin aldığı konumu gibi detayları içerir.   

 

Daha da önemlisi, savunma ve ulusal güvenlik üzerine şimdi ve geçmişte uzun tecrübeler 

kazanmış Amerikan yetkilileri bu tasarının kanunlaşması hakkına çok ciddi endişeler 

belirtmişlerdir.  Belirtilen bu endişeler o kadar büyük önem taşırlar ki, biz bunları azınlık 

görüşleri bölümünde sunmaktayız.  Uluslararası İlişkiler Komitesi‟nden gönderilen karar 596 

numaralı karardır, ancak yönetimimizin görüşleri, bu kararın 398 numaralı ve daha önceki bir 

versiyonunda istenmişti. Karar, bir önceki versiyoundan sadece önemsemeyecek bir şekilde 

farklılık arz eder.  

 

*     *     * 

 

FRANSA  

 

7 Kasım 2000 

  

Senato Kanunu 

2000 – 2001 YILI 22. SENATO DÜZENLİ OTURUMU 

KANUN TEKLİFİ 

Senato tarafından 1915 yılı Ermeni soykırımının tanınması kabul edilmesi. 

 

Özel konu:  

Fransa ççıkca 1915 Ermeni soykırımı tanır. 

7 Kasım 2000 de Paris‟teki halka açık oturumlarda tartışılmıştır.  

 

Sayın Başkan: 

İMZALAYANLAR: Christian PONCELET.  

2000 – 2001 YILI 22. SENATO DUZENLI OTURUM 

 

1915 Ermeni soykırımı tanıma. 

Tek Madde 

Fransa kamuoyu, 1915 Ermeni soykırımını tanır. 

Müzakerelerinin Paris, 7 Kasım 2000 yılında tarihli toplantısında. 

Başkan, 

İmza: Christian Poncelet 

*     *     * 

 

 

VATİKAN 

  

10 Kasım, 2000 

 

“…Yüzyılı başlatan Ermeni Soykırımı, bu korkuların başlangıcıdır. 2 dünya savaşı, sayısız 

bölgesel çatışma ve organize edilmiş milyonlarca sadık insanın imhası…”  

 

Papa John Paul II, Roma Başpapazı, Ermeni kilise lideri Karekin II, Yüce Piskopos ve tüm 

Ermeni Katoliklerinin katıldığı topluluk ve Ermeni devleti,  Hıristiyanlığın 2000 yılı jübilesi 
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ve Hrıstiyanlığın Ermenilerin devlet dini olarak tanınmasının 1700. yılı yıldönümü nedeni ile 

toplanmalarını sağladığı için kurtarıcı İsa ve Tanrı‟ya şükranlarını sunar. 

 

Ayrıca, Roma ve Etchmiadzin açısından kardeşlik ilişkilerini son yıllarda daha çok geliştirip 

derinleştirdiği için Kutsal Ruh‟a da teşekkür eder.  Bu ilerleme, onların kişisel toplantısında 

ve özellikle milattan sonra 301‟de Ermeni kralını Hıristiyanlığa çeviren ve Ermeni Katolik 

Kilisesini oluşturan, Aydınlatıcı Kutsal Aziz Gregory‟e verilen hediyede ifade edilmiştir.  Bu 

toplantı, Papa 6. Paul ve Ermeni kilisesi lideri 1. Vasken (1970) arasındaki önceki mücadele 

ve Papa 2. John Paul ve Ermeni kilise lideri 1. Karekin (1996 ve 1999) arasındaki görüşme 

bağlı olarak düzenlenmiştir. Papa 2. John Paul ve Ermeni kilise lideri 1. Karekin şimdi 

Ermenistan‟da olası bir görüşme için beklemektedirler. Bu durumda, aşağıdaki durumu 

belirteceklerdir. 

 

Hep beraber, Tanrıya ve Tanrı‟nın oğlu kurtuluşumuzu sağlayan Aziz İsa‟ya olan inancımızı 

itiraf ederiz.  Ayrıca, Katolik, Rahibe ve Kutsal Kiliseye inanırız. Hıristiyanların temeli olan 

kilise birdir ve tektir. Bu bizim Rahibeler ve Pederlerden öğrendiklerimiz ışığındaki temel 

inancımızdır. Ayrıca, hem Katolik Kilisesinin hem de Ermeni Kilisesinin doğru ayinleri 

olduğunu bilir, her şeyden önce ruhban sınıfı ve ekmek şarap ayini. Aramızdaki tam ve 

görünür iletişim için dua etmeye devam ederiz. Ayin kutlamalarını birlikte yönetir, Lordumuz 

Aziz İsa adına birlikte barış ve bereketi başpiskoposlukta kardeş olduğumuzu göstermek 

adına ifade ederiz. Hep beraber, ortak bir görevden sorumluyuz: papaya ait inancı öğretmek,  

tüm insanlığın özellikle zor koşullarda yaşayanların Hıristiyanlık aşkına şahit olmak. 

 

Katolik ve Ermeni kiliseleri karşılıklı saygının olduğu çeşitli teolojik, ayinsel, kuralsal 

geleneklerin, ayrışmadan çok tamamlayıcı olduğu uzun bir tarih paylaşırlar. Bugün hala 

birbirlerinden alacakları vardır. Ermeni kilisesi için Katolik kilisesinin geniş öğrenim 

kaynakları farklı formdaki teolojik diyalogları çerçevesinde ilham için bir hazine olabilir. 

Aynı şekilde, Katolik kilisesi için, sadakatli, sabırlı ve şehitsel bir millet olan Ermeniler ortak 

duanın çerçevesinde ruhsal gücün kaynağı olabilir. Bu karşılıklı değiş tokuş ve yaklaşımı 

geliştirmek ve yoğunlaştırmak kararlı isteğimizdir.  

 

Üçüncü milenyumda giriştiğimiz üzere, geçmişe bakıp bunu geleceğe yönlendiriyoruz. 

Geçmişte olduğu gibi, Tanrı‟ya bize uygulamada verdiği cömert bereketler, birçok aziz ve 

şehitler tarafından verilen kutsal tanık, atalarımızdan gelen ruhsal ve kültürel miras adına 

şükrederiz. Buna rağmen, çoğu zaman, Katolik ve Ermeni Kilisesi çok zor zamanlar geçirdi. 

Hıristiyanlık inancı, ateist ve materyalist ideolojiler tarafından tartışmaya tabi tutulmuş, 

Hıristiyan tanıklar totaliter ve şiddetli rejimler tarafından bastırılmış, Hıristiyanlık aşkı 

bireyselcilik ve kişisel çıkar uğruna boğulmuştur. Milletlerin liderleri artık Tanrı‟dan 

korkmuyorlar insanlıklarından utanmıyorlar. Hepimiz için, 20. Yüzyıl aşırı şiddeti ifade 

etmiştir.  

 

Yüzyılı başlatan Ermeni Soykırımı, bu korkuların başlangıcıdır. 2 dünya savaşı, sayısız 

bölgesel çatışma ve organize edilmiş milyonlarca sadık insanın imhası. Oysaki bu olayların 

korkusunu ya da sonuçlarını azaltmaksızın, bunların içinde okuma Hıristiyan gerçeği ve aşkı 

sebebiyle Hıristiyanların hep beraber bir dostluk içinde bulunmasına cevap olarak bir ilahi 

meydan okuma olabilir.  

 

Geleceğe umutla ve güvenle bakıyoruz. Durum bu iken, Hıristiyan vatandaşlarımız için, 

dünya için yeni ufuklar doğuyor. Hem doğuda hem batıda deneyimlenen ölümcül sonuçları 

olan ciddi inançsızlık rejimi ve hayat stillerinden sonra, birçok insan kurtuluş yolunda gerçeği 

bilme özlemindedir. Bununla birlikte, hayırseverliliğin rehberliği eşliğinde ve özgürlüğe saygı 
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için, onların emellerine cevap bulabilmek, güvenilir bir hayatın ve gerçek mutluluğun 

kaynağını bulabilmek için araştırma yaparız. Apostles Peter ve Paul, Thaddeus ve 

Bartholomew‟un şefaatini ister, Aydın Saint Gregory ve bütün Ermeni ve Katolik kilisesinin 

aziz papazlarına ve Tanrı‟ya topluluklarımızı yönlendirmesi için dua eder ve belki bu sesle 

kurtuluşun gerçekliğine tanıklık edebiliriz. Özellikle, bütün dünyada, Katolik ve Ermeni 

Kilise üyelerinin yan yana yaşadığı neresi varsa, hepsi bakanlıklara emir vermiş, imanlı ve 

sadıklar “ birinin sıkıntısını gidermede diğerine yardım edecek ve bu Hıristiyanlığın yasasına 

uyacak.” (Gal 6:2) Kendi özel kimliklerine ve dinsel geleneklerine saygı ile birlerine üstün 

gelmekten kaçınarak, karşılıklı yardım ve tedarikte bulunabilirler: “böylece, şansımız 

oldukça, herkese iyi davranmalı, özellikle de kendi ailemizden olanlara” (Gal 6:10) 

 

Sonuç olarak, barış için Kutsal Anne ve Tanrı‟ya şefaati ararız. Belki de Tanrı milletlerin 

liderlerine bilgelik bağışlar ve tüm dünyada adalet ve barış hâkim olur. Özellikle bu günlerde 

Orta Doğu da barış için dua ediyoruz.  

 

Belki de İbrahim‟in çocukları karşılıklı saygı ve barışı sağlamak için ortak yol bulunan ve 

fedakârlık yapılan bir dünyada büyürler.  

 

 

*     *     * 

 

AVRUPA PARLAMENTOSU 

 

15 Kasım 2000 

 

„‟… Bu nedenle, Türkiye devleti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi‟ne, Türk toplumunun 

önemli bir parçası olarak Ermeni azınlığına özellikle modern Türkiye Cumhuriyeti‟nin 

kurulmasından önce maruz kaldıkları soykırımının tanınması konusunda taze bir destek 

vermesi çağrısında bulunur, …” 

 

Türkiye‟nin katılım yolunda gelişimi, 

 

Türkiye‟nin katılım yolundaki gelişimini araştıran komisyon tarafından 1999 yılındaki rapor 

baz alınarak Avrupa Parlamentosunun kararı, 

 

Avrupa Parlamentosu, 

 

• Türkiye‟nin Avrupa Birliği‟ne giriş başvurusu dikkate alınarak, 

• 3 Aralık 1998 yılındaki Türkiye için Avrupa Stratejisi (1) kararı dikkate alınarak, 

• Türkiye‟nin katılım yolundaki gelişimini araştıran komisyon tarafından 1999 yılında 

hazırlanmış olan rapor dikkate alınarak, 

• 2 Aralık 1999‟daki alınan tedbirlerin uygulamasını hızlandırma üzerine-Türkiye 

Gümrükler Birliği(2), alınan kararlar dikkate alınarak, 

• Sahip Konsey Tüzüğü (EC) 10 Nisan 2000 yılındaki 764/2000 no‟ya ilişkin alınan 

tedbirlerin uygulamasını hızlandırmayı-Türkiye Gümrükler Birliği (3) dikkate alınarak, 

• Türkiye‟nin (4) sosyal ve ekonomik gelişimini arttırmak için 6 Eylül 2000 yılındaki 

karar dikkate alınarak, 

• Kuzey Irak‟taki (5) Türk bombardımanına ilişkin 7 Eylül 2000 yılındaki kararlar 

dikkate alınarak, 

• Kural 47‟nin (1) kurallar usulü ile ilgili olarak, 
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• Savunma Politikası, Ortak Güvenlik, İnsan Hakları, Dışişlerinin raporuna ilişkin 

olarak, 

 

A. 13 Aralık 1999 yılında Helsinki‟deki Avrupa Konseyi toplantısında, Türkiye‟ye Avrupa 

Birliği‟ne katılım için adaylık statüsü tanınması ve Avrupa Birliğine katılım ortaklığı tesisi ve 

Kopenhag Kriterlerine doğrultusunda Türkiye‟nin başvuru gelişimine yardım amacı ile özel 

bir finansal yapılanması konusunda alına kararı hatırlayarak,  

 

B. Oysa, Türkiye‟ye aday ülke statüsü verilmesi ardından, Türkiye ile yapılan ortak anlaşma 

çerçevesinde, Avrupa Birliği, katılım adına uygun bir usul ve katılımı amaçlayan 

kabullenilebilir kapsamlı bir stratejiyi şimdi mutlaka düzenlemeli ve uygulamalıdır.  

 

C. Türkiye Kopenhag Kriterlerini yerine getirmeden, katılım müzakereleri başlayamaz. 

 

D. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında karşılıklı güven iklimi oluşturulmalıdır.  Bu yüzdendir 

ki Türkiye, Avrupa Birliğini „Hıristiyan Birliği‟ olarak algılamamalıdır. Birlik değerleri 

kucaklamış, diğer dinlere ve kültürlere karşı toleranslı bir şekilde davranan bir birliktir. 

Herhangi kültürel ve dinsel sorunlar Türkiye‟nin Avrupa Birliğine girişi için kabul edilemez 

bir durum oluşturur.  Birlik böyle bir durumla anılamaz. 

 

E. Demokrasi ve insan haklarının korunmasındaki reformun açık ve detaylı bir programla 

hızlandırılması olağanüstü bir etki sağlayacaktır ve Türkiye hükümetinin, doğal hakların tam 

saygıyla korunmasını hedefleyen sivil toplum kurumlarının ve parlamentonun da eli 

güçlenmiş olacaktır. 

 

F. 1995 yılı anayasal reformundan bu yana demokratikleşme adına yapılan yasama 

değişikliklerini ve anayasayı reformdan sorumlu Türkiye Büyük Millet Meclisi uzlaştırma 

Komisyonu‟nun kurulması. 

 

G. 15 Ağustos ve 8 Eylül 2000‟de Türkiye tarafından imzalanışı memnuniyetle karşılanan 

dört önemli Birleşmiş Milletler konvansiyonu (politik, sivil, sosyal ve kültürel haklar), 

demokratik çoğulculuğun o ülkede garanti edilebilmesi adına hızlı bir şekilde onaylanmalıdır. 

 

H. Demokratikleşme, insan hakları ve azınlıkların durumları konularında adına yol alınan 

gelişime rağmen, bu konvansiyonların yaptırımları çerçevesinde gelişmeye devam ettirilmsi 

vurgulanmaktadır.  

 

I. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Lord Russel-Johnston‟a göre, eski 

başbakanlardan Necmettin Erbakan‟ uygulandığı Ankara tarafından da tescil edilen ceza 

demokratik çoğulculuk prensipleri ile uyuşan bir sonuç değildir. 

 

J. Oysa, 1250 numaralı  BM Güvenlik Konseyi kararı, Kıbrıslı Yunanlılar ve Türklerin 

1999‟un sonbaharında müzakerelere başlamalarını istemişken, oysa BM Genel Sekreteri 

tarafından Aralık 1999 ve Ocak 2000‟de bu yönde teşvik edici girişimlerde bulunmuşken, bir 

gelişme kaydedilmemiş, buna karşın esefle, 1 Temmuz 2000‟den bu yana Strovilla köyünde  

işgalci Türk askeri statükosunun devamı söz konusudur. 

 

K. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi „Loizidou v Turkey‟ davasında (15318/89 no‟lu), davacı 

lehine 28 Temmuz 1998 yılında verilen karar hala uygulanmamıştır. 
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L. Hukukun üstünlüğüne bağlılığlı geçmişte tescil edilmiş olan Sayın Sezer‟in 

cumhurbaşkanlığına seçim gerekli reformların başarılı bir şeklide tamamlanmasını 

kolaylaştıracaktır. 

 

M. Avrupa ekonomisinde Türkiye‟nin yeri- 1999 yılında GSYİH 185 milyar TL oldu-

Türkiye‟nin ihracatının %53‟ü Avrupa Birliği ülkelerine yapılmaktadır. Bu da demektir ki 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında kurulmuş olan bağlantı ile Türkiye‟yi Avrupa‟nın en 

büyük 6. ithalatçısıdır.  

 

N. 1999 yılının Aralık ayında IMF tarafından sunulan ekonomik tasarruf ve enflasyonla 

mücadele paketi Türk Parlamentosu tarafından kabul edildi. 

 

O. Bir yandan Türk hükümetini, devler sübvansiyonlarını kaldırmaktan, emeklilik aylıklarını 

yeniden yapılandırmak ve özelleştirmeyi hızlandırmaya kadar yapısal reformların devamına 

heveslendirir ve sonuç olarak serbest piyasa ekonomisini her bir bireye erişilebilir hale 

getirirken, bir yandan da Avrupa Birliği‟nin kanunlarına uyum çabalarına devamını sağlamak. 

 

P. Türkiye‟nin jeostratejik önemine, BAB ortak üyesi olmasına ve Atlantik ittifakı içindeki 

rollüne rağmen, bu durumlar Türkiye‟nin Avrupa Birliği üyeliğine katılım sürecinde karar 

mekanizmasını etkilememelidir. 

 

Q. Ortak Avrupa Güvenliği ve Savunma Politikası kapsamında, Türkiye‟nin verdiği askeri 

destek sinyalleri ümit vericidir. 

 

R. 15 Ağustos 2000‟de Türk Hava Kuvvetleri‟nin Irak hava sahasını ihlal ederek Kendakor‟u 

bombalaması esef duyularak ve net bir biçimde kınanır.  

 

S. Komisyon raporu görüşünü onaylayarak Türkiye, müktesebatını kendi kendine tartarak 

önemli bir yol kat etmiştir ve Gümrük Birliği‟ne katılmış tek aday ülkedir. 

 

T. 5 Temmuz 2000 tarihinde, Türk parlamentosu tarafından,  sekizinci beş yıllık gelişme planı 

çerçevesinde, geçiş dönemindeki iletişimlerin koordinasyonunun gerçekleştirilebilmesi amacı 

ile bir sekreterlik kurulması kararı taktire şayandır. 

 

U. Özellikle ebeveyn ile kadın hakları açısından, Türk Medeni Kanunun reformları 

sürdürülebilir bir eforun gerekliliği üzerinde durulur.   

 

V. İdeolojik veya dini gerekçelerle devlet memurlarının görevden alınmalarını mümkün kılan 

yasanın endişe vericiliği belirtilerek: 

 

1. Üç yıl askıya alındıktan sonra 11 Nisan 2000 yılındaki toplantıdan sonra, Ortaklık 

Konseyi‟ndeki politik diyalogların devamından duyulan memnuniyet ve özellikle Ortaklık 

Konseyi‟nin son yaptırımları çerçevesinde müktesebatın analitik olarak gözden geçirilmesi 

adına önceliklerinin belirlenmesi için kurulan 8 alt komite nedeni ile duyulan memnuniyet, 

adından belirtilir ki, 3 komitenin ilk toplantıları başarılı olmuş ve geri kalan 5 komitenin de 

toplantıları bu yıl sonu itibarı ile tamamlanacaktır.  

 

2. Demokratikleşmeyi sağlamak adına Türk Hükümeti, Türk Ceza Kanunu, yargının 

bağımsızlığı, ifade özgürlüğü, azınlıkların hakları ve güçlerin ayrılığı ve de özellikle ordunun 

Türk politikası üzerindeki derin etkisi konularında etkiliklerinin güçlendirilmesi konularında 

ivedi çabalara davet edilir. 
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3. Türkiye devleti ve parlamentosu geçenlerde imzalanan BM antlaşmalarının (politik, 

sivil,sosyal ve kültürel haklar üzerine) tasdik etmeye çağırılır.  

 

4. Bu bağlamda, Türkiye devleti ve parlamentosuna, Türkiye Yüksek Koordinasyon Kurulu 

İnsan Hakları Sekreterliği tarafından hazırlanan raporu programına alması çağrısında 

bulunulur, Türk Bakanlar Kurulu‟nun bu raporu 21 Eylül 2000 tarihinde “referans ve çalışma 

dokümanı” olarak kabulünü sevinçle karşılar, azınlık haklarının korunması önlemleri gibi 

spesifik önlemlerin, bu raporun kültürel haklar bölümüne eklenmesini talep eder. 

 

5. Devlet Güvenlik Mahkemesinin (DGM) kaldırılmasını bekler ve de basın ve yayın 

suçlarının adli takibatı ve cezalandırılması üzerine kanunun yakında sona erdirilmesini 

öngörür. 

 

6.  Başlangıçta uygulanacak bir af yasarı ardından, serbest ifade özgürlüğünün evrensel ilkesi 

ile de uyumlu olması adına orta vadede bir ceza kanunu reformunu hayata geçirmeyi öngörür.  

 

7. Basın suçları işleyenlerin cezalarının ertelenmesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi‟nin aldığı 

erteleme kararı, işini iyi bilen görevlilerin, mantıken, en sonunda ceza yasasının 312. 

maddesinin yeniden gözden geçirileceğine ikna olarak ve bu fırsatı kullanarak reformlarına bu 

yönde devam etmelerine sebep olacaktır.  

 

8. Bu yönde verilen birçok sözden sonra Türk Ceza Kanunun reformun parçası olarak ölüm 

cezasının kaldırılması ve bu yönde bir karar alınıncaya kadar infazların durdurulması 

beklenir.  

 

9. Ülkenin çok yönlü nüfusu, dilsel, kültürel ve Türkiye‟deki dini grupların temel haklarının 

tanınması o ülkenin bu gibi değerlere verdiği önemini hatırlatır.  

 

10. Türkiye toplumunun önemli bir parçası olan Ermeni azınlığa, Türkiye devleti ve Türkiye 

Büyük millet meclisi tarafından taze bir destek verilmesi için, modern Türkiye devleti 

kurulmadan önce acı çekmiş olan Ermeni azınlığının, kamu tarafından, soykırımının 

tanınması beklenir. 

 

11. 30 Kasım 1999 yılında Siirt‟te ve 26 Haziran 2000‟de Van‟da kaldırılan olağanüstü hal 

durumlarına yönelik olarak, Türk hükümetinin Güneydoğu‟daki diğer olağanüstü hal 

durumlarının kaldırılması bekleniyor ve ek olarak Kürt halkına politik, sosyal, ekonomik 

isteklerinin karşılanmasını kapsayacak şekilde bir çözüm bulunması bekleniyor. 

 

12. Türkiye hükümetinin, tüm vatandaşlarının durumları göz önüne alınarak ve kökleri 

ülkenin geçmişinin derinliklerinden gelenleri de kapsayacak şekilde, politik, sosyal ve 

kültürel alanlarda yaşanılan ayırımcılığa son vermek adına, içtenlikle insan hakları 

yaklaşımlarını düzenlemeli, özellikle Güneydoğu illerinin kaymakamları ile bir diyaloğa 

geçerek Türkiye‟nin toprak haklarına saygı çerçevesinde, politik bir çözüm bulması önerilir.  

 

13. Düşünce ideolojileri nedeniyle hapiste tutulan Eski Kürt milletvekillerinden Avrupa 

Parlamentosu Sakharov ödülü sahibi Leyla Zana‟nın serbest bırakılması talep edilir. 

 

14. Türkiye‟nin 2000 yılında aldığı, bölgesel eşitsizlikleri ortadan kaldırmak adına, gerekli 

finansmanları da yönlendirerek ekonomiyi yeniden yapılandırma planı kararı ve insanların 

köylerine yeniden dönebilmeleri için köylerin yeniden inşası  Güneydoğu‟ya yapılacak 

yatırımları geliştirme adımları kararı mutlulukla karşılanmıştır.   



 

 

39 

 

 

15.  Helsinki Avrupa Konseyi tarafından alınan, ortak katılımları ve kaynaklar bulunabilmesi 

şartına bağlı olarak, bir tek finans çatısı kurulması kararı onaylanır;  Konsey ve 

komisyonların, bu iki kararı bir an evvel uygulaması ve özellikle insan hakları ve 4. ve 9. 

paragraflarda değinilen Helsinki Kararlarını dikkate alan katılım öncesi stratejisi şartlarını 

tatmin edici bir şeklide, Birliğin Türkiye‟ye yapacağı yardımın belirlenebilmesi talep edilir.  

 

16. Avrupa Birliği‟nde ortak ülkelerle politik diyalog kurallarına uyarak, Türkiye 

hükümetinin, bir veya bir başka şekilde, ortak dış politika ve güvenlik politikası oluşturma 

yapılanmasının içinde yer almak isteğinin Avrupa Konseyi tarafından dikkate alması 

öngörülür ve Türkiye‟nin, Avrupa‟nın güvenliği ve savunma politikası çerçevesinde  

Avrupa‟nın kapasitesini arttırmaya yönelik katkıya yönelik ısrarlı tutumu  taktirle karşılanır; 

ancak bu katkının üye ülkelerin bölgesel sınırlarına saygı çerçevesinde hazırlanacak ve net 

sözlerle açıklanan bir politika anlayışını içeren bir deklarasyon ardından gelebileceği 

hatırlatılır.   

 

17.   Türkiye ve Yunanistan Dış İşleri Bakanları‟nın 31 Ekim 2000 yılında üzerinde anlaşılan 

karşılıklı güven mekanizmalarını arttırıcı yöntemler üzerinde görüşmelerinin yeniden 

başlamasını taktirle karşılar. 

 

18. BM Güvenlik Konseyi 1250 no‟lu kararı doğrultusunda ve Avrupa Konseyi‟nin 

onayladığı gibi ve ilgili BM Güvenlik Kurulu kararları ve BM Genel Kurulu‟nun tavsiyeleri 

doğrultusunda Türkiye,  pazarlığı yapılmış, kapsamlı, adaletli ve kalıcı bir anlaşma adına 

Kıbrıslı Yunanlılar ve Türkler arasında başlayacak ön şartsız müzakerelere katkı yapmaya 

davet edilir.  

 

19.   Türk Hükümeti Kıbrıs‟tan işgalci askerlerini geri çekmeye davet edilir.  

 

20. Önerildiği gibi İstikrar Paktı çerçevesinde Türkiye Hükümeti‟nin Kafkasya‟daki 

komşularıyla ilişkilerini geliştirmesi önerilir.  

 

21. Bu bağlamda Türkiye‟nin, diplomatik ve ticari ilişkiler başlatmak adına Ermenistan ile 

diyalog başlatması ve blokajını kaldırması öngörülür.  

 

22. Müktesebatta bildirilen, idari ve çevresel organizasyon, ulaşım, tarım ve tek market gibi 

alanlardaki durumlara uyum prosesinin hızlandırılarak geliştirilmesi konularında Türk 

hükümetinin dikkati çekilir.  

 

23. Türk hükümetinin, gelecek yıl hızlandırılacağını bildirdiği, anne baba ve çocuk haklarını 

da içeren Türk ceza ve medeni kanunlarına yönelik reform prosesi taktir edilir. 

 

24. Türk Hükümeti‟nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi‟nin geçmiş ve gelecek kararlarına 

uyması ve Avrupa Konseyi‟nin polis memurları ve hakimleri eğitimden geçirilmesi önerisini 

dikkate alması.     

 

25. Türkiye‟nin Avrupa Birliği Konseyine verdiği taahhüt hatırlatılarak, Avrupa Konseyi‟nin 

ortaklığa katılımın politik kurallarını daha aktif bir şeklide denetlemeye müsaade eden  bir 

ortamın yaratılması hatırlatılır. 

 

26. Türkiye‟nin şu an itibarı ile Kopenhag politik kriterlerine uyumlu olmadığı görüşü 

bildirilir ve Türkiye‟nin katılımına yardımcı olacak politik diyaloğun yerleşmesi adına 
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Avrupa Birliği, Türkiye ve sivil toplum kurumlarından oluşan tartışma forumlarının 

oluşturulması teklifini tekrarlar, ve bu forumların içinde yer almak üzere, eski Cumhurbaşkanı 

Demirel‟in bir Avrupa-Türkiye Vakfı kurulması girişimini onaylar. 

 

27. Avrupa‟daki ortak değerlerin temel prensiplerinin daha iyi anlaşılması adına, eğitim 

alanındaki 25 yaş altı nüfusun toplumun %50‟sini oluşturması nedeni ile, Komisyon‟un 

eğitim alanında yeni oluşum programları başlatması ve geliştirmesini öngörür.  

 

28. Demokratik sistemi yönlendirebilmek ve bağımsız, özgür bir medyayı desteklemek için 

Türkiye‟deki demokrasiyi geliştirmek adına MEDA programlarının etkinliğini arttırması 

içinde bir yol bulunması Konsey ve Komisyon‟a önerilir. 

 

29. Bu kararı, Komisyon‟a, Konsey‟e ve üye ülkelerin parlamentolarına ve Türk hükümetine 

ve Türkiye Büyük Millet Meclisi‟ne ve Türkiye Hükümetine başkanın iletmesi talimat verilir.. 

 

(1) OJ C 398, 21.12.1998, s. 57. 

(2) OJ C 194, 11.7.2000, s. 65. 

(3) RG L 94, 14.4.2000, s. 6. 

(4) Metinler kabul edilen Öğe 3. 

(5) Metinler kabul edilen 18 Öğe. 

 

 

*     *     * 

 

FRANSA 

 

29 Ocak 2001 

 

No 3030  

MİLLET MECLİS 

 

İKİNCİ DÖNEM 

Millet Meclisi 12 Nisan 2006 Başkanlık Kayıdı 

 

ÖNERİLEN HUKUKİ MADDE: 29 Ocak 2001 ve ilave sayılı 2.001-70   

1915 Ermeni soykırımının tanınması üzerine. 

 

MUHTIRA/UYARI  AÇIKLAMALARI 

 

Bayanlar ve Baylar, 

 

29 Mayıs 1998‟de Sosyalist Grup tarafından sunulan bir madde, bir cümleden oluşan yasa 

oybirliğiyle meclisten geçti. Bu tek cümle, trajediyi çağrıştıran korkuları ve büyük anlam 

taşıyan bu mertebedeki tanınma için üstesinden gelinmesi gereken zorlukları işaret eder.  

 

Bu nedenle, Mayıs 1998‟in bu gününde, Fransa, 1915 Ermeni soykırımını resmen tanımıştır.  

 

Bu duygu Millet Meclisinde hissedilmiştir. Parlamenterler, en sonunda Ermeni halkına 

gereken onuru sunmuşlardır.  
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Bundan sonra nice darbelerden sonra, 1915 Ermeni soykırımı 29 Ocak 2001 de 201-70 sayılı 

kararla bir kanun haline geldi. 

 

Soykırımı tanıyarak Fransa Cumhuriyeti sembolik olarak 80 yılı aşkın süreyi kaybeden 

Ermeni insanın yanında oldu. 

 

Sayısız denemelerde engellere takılan bu tanımayı kabul etmek bir başarı olarak 

nitelendirilebilir.  

 

Başarının cazibesi milletin seçimini cezp edebilir. Daha kötüsü olamaz! 

 

Ermeni soykırımını tanımanın bütün sonuçlarını belirlemenin yasal bir düzenlemesi kalır. 

Ceza kanunumuzun Ermeni soykırımını reddetmenin insanlığa karşı bir suç olduğunu 

içermesi gerekir.  

 

Bunu 9 Ağustos 1945 deki ek Londra antlaşmasındaki Gayssot Yasası insanlığa karşı işlenen 

suçların itirazı hakkında yapmıştı.  

 

1881 basın özgürlüğü yasası 24. Maddesi,  basın yayın aracılığı ile işlenen suçlar yasasına 

göre 5 yıl hapis ve 45.000 € para cezası ile cezalandırılabilir. 

 

Simdi geçerliliği olmayan 1990 yasası Ermeni soykırımını içermemekteydi.  

 

Cumhuriyetin soykırımı resmi olarak tanıdığından beri, Ermeni soykırımını reddetmeyen1881 

yasasına göre gerektiği gibi cezalandırılması gereklidir.  

 

Sosyalist Grup Millet Meclisi üyeleri tarafından 26 Kasım 2003 de bir kanun değişikliği 

olarak sunuldu. 

 

Bu nedenle, yasanın yasal sisteme adaptasyonu ve yazılı ceza kanundaki yenileme 1881 

kanununa adaptasyon için beklenmedik bir fırsattır.  

 

Zamanın adalet bakanına göre,  mevcut yasal düzen insanlığa karşı işlenen suçlar için yasal 

takibe izin veriyor.  Mevcut yasal düzene göre Ermeni soykırımını reddedenler için 

soruşturma açılmasına izin veriyor.  Bu analiz ilginçtir ki problemleri çözmekte yetersizdir.  

 

Nihayetinde Ermeni soykırımı meselesi benzersizdir. Örneğin Yahudi soykırımı, 

revizyonistler tarafından reddediliyordu fakat artık savunulur oldu.  Aynı konunun 

savunulması ve reddedilesi de suçlu bulundu. Ermeni soykırımında, şimdiye kadar bizim 

bildiğimiz herhangi bir özür olmadı.  Aksine varlığı reddedildi.  

 

 

Bakana göre suçluluk durumu sadece özür ile alakalı değil mevcut düzen içinde, Ermeni 

soykırımını reddetmekte başlı başına bir suçtur.  

 

Parlamento çalışmaları henüz tamamlanmadı ve Ermeni soykırımını karşı işlenmiş bir suç 

olarak kabul eden basında reddedilmesi ve bunun yayınlanması yasaklayan 29 Ocak 2001 

yasasını genişletmelidir.  
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Başlangıçta Sosyalistler 8 Haziran 2004 de kaydedilen 1643 sayılı yasayı seçtiler. Bu yasayla 

1915 Ermeni soykırımını reddetmek de Yahudi soykırımını reddetmenin ayni cezalara 

çarptırılması daha kolay ve adildir.  

 

Ermeni soykırımın tanınmasını tamamlamak için gözden geçirilmiş kanun teklifi 29 Ocak 

2001 de sunuldu. 

 

ÖNERİLEN KANUN: TEK MADDE: 

 

Ermeni soykırımının tanınmasına ilişkin 2.001-70 numaralı kanun 29 Ocak 2001 de bir 

makale tarafından desteklenmesi için verilen teklif alttaki gibidir: 

 

“ 29 Temmuz 1881 basın Özgürlüğü üzerindeki kanuna göre 23. Maddedeki 1915 Ermeni 

Soykırımın varlığına itiraz edenlerin 24a maddesinde belirtildiği gibi cezalandırılmalıdır.”  

 

Millet Meclisi tarafından hazırlanan ve basılan Jouve 11, Boulevard de Sebastopol, Paris 

 

 

*     *     * 

 

FRANSA  

 

29 Ocak 2001  

 

1915 Ermeni Soykırımını Tanıma  

29 Ocak 2001 tarihli ve 2001-70 Sayılı  

 

Hazırlık çalışmaları 

 

Senato – 1. okuma  

 

28 Ekim 2000 (2000-2001) 

Dışişleri Komitesi 

7 Kasım 2000 de tartışıldı. 

Senato Tarafından Kabul Edildi, Numara 2688. 

Madde: 

  

“Fransa Kamuoyu 1915 Ermeni Soykırımını Tanır” 

 

 

*     *     * 

 

FRANSA 

 

30 Ocak, 2001 

 

ERMENİ SOYKIRIMI / 1915 Ermeni Soykırımını Tanıma  

 

Sayılı 2001-70 ve 1915 Ermeni Soykırımını tanıma 29 Ocak 2001 tarihinde 

(OJ sitesinde 30 Ocak 2001) [Légifrance] ve 
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Hazırlık çalışmaları 

Senato - 1 okuma 

  

1915 Ermeni soykırımını, No 60 (2000-2001) tanınmasına ilişkin, 28 Ekim 2000 yayımlandı. 

Komitesi Dışişleri 

Tartışma ve kabullenme. 7 Kasım 2000 (TA 22). 

Millet Meclisi - 1 okuma 

……………….. 

2688 sayılı Senato Önergesi geçti.. 

Dış İlişkiler Komitesi tarihinde raportör Sayın Francis Rochebloine 

Önerge tartışması toplantısı  -   10 Ocak, 2001. 

Bay Francis‟in raporu: No 2855. 

Açık oturum tartışması özet raporu: Perşembe, 18 Ocak ve 1 toplantı 

Bill değişiklik olmadan Millet Meclisi tarafından ilk okumada (TA 611) onaylandı.  

Bir tasarı önceki tarafından kabul edilmiştir aynı Millet Meclisi May 29, 1998 

Millet Meclisi - 1 okuma 

…………… 

1915 Ermeni soykırımı, No 895, May 13, 1998 yayımlandı tanınmasına ilişkin Bay Didier 

Migaud tarafından Taslak yasa. 

Dış İlişkiler Komitesi tarihinde raportör  Rene Rouquet. 

Önerge tartışma toplantısı  - 26 Mayıs, 1998. 

Bay Rene Rouquet‟in raporu No 925. 

Açık oturum tartışması özet raporu: 29 Mayıs 1998  

Bill Millet Meclisi tarafından kabul ilk okumada May 29, 1998 (TA 140). 

Senato - 1 okuma 

…………………. 

Millet Meclisi tarafından kabul edildi.. 

 

 

*     *     * 

 

 

İSVİÇRE 

 

18 Mart, 2002 

 

Tanıma: 1915 Ermeni Soykırımı  

 

Sunan: Jean-Claude Vaudroz  

 

Sunulduğu yer: Milli Konsey  

 

Milli Konsey 1915 Ermeni soykırımını tanır.  Normal diplomatik kanallarla iletmek ve dikkat 

çekmek için Konsey istemiştir.  

 

Gelişmeler: 

 

1. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu bir milyondan fazla Ermeniyi göç 

ve imha yolu ile yok etmiştir. Bu gerçekler, anlam ve kapsam olarak inkar edilemez.  

Soykırım kavramı tanımlanmış olan hukukçu Raphael Lemkin bir referans olarak hizmet 
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etmiştir. Tanımı BM 1948 Sözleşmesi tarafından belirlenen soykırımı Ermenilerin uğradığı 

sürece karşılık gelir.  

 

2. İsviçre Ermeni soykırımın tanıyarak, kurbanlarına ve onların soyundan gelenlere adalet 

getirecek ve insanlığa karşı diğer suçları önlenmesine yardımcı olacaktır.  Bu tip kararlı bir 

hareket İsviçre‟nin insan hakları konusundaki kararlılığını, azınlıklara saygı ve uluslararası 

adalete riayetini gösterecektir.  Aynı zamanda Holokost inkarına karşı mücadeleye katkıda 

bulunacaktır..  

 

3. Ermeni soykırımı BM tarafından 1985 yılında uzman komitelerin bir raporunun kabulü ile 

tanındı.  Daha sonra, Avrupa Parlamentosu tarafından bir kararla 1987 yılında Ayrımcılığı 

Önleme ve Azınlıkların Korunması Üzerine Alt Komisyon tarafından da kabul edildi.  Son 

yıllarda, İsveç, Fransızca ve İtalyanca ve Avrupa‟nın diğer birçok parlamentosu aynı karaları 

almıştır.  Cenevre Kantonu‟nun iki kez kabul ettiği bu tasarı Büyük Konseyin 1998 yılı 

toplantısında da kabul görmüştür.  

 

4. 13 Mart, 2001‟de, oybirliği ile her iki mecliste alınan bir kararla Milli Konsey, Birlik 

Federal Konseyi‟ne bir dilekçe göndererek İsviçre ile Türkiye arasında politik diyaloğu 

arttırarak Ermeni soykırımı konusunu irdeleme teklifinde bulunmuştur.  Bu nedenle Milli 

Konsey‟in bir beyanatla bu yaklaşımı desteklemesi tabiidir. 

 

5. Milli Konsey, Türkler ve Ermeniler arasında kalıcı bir barış ve sadece aklın yolunu takip 

eden ve tarihin gerçekleri ile uyuşan bir barışın sağlanması amacı ile bu yaklaşımın 

benimsenmesini arzular.  

 

Federal Konsey‟in Duruşu:  (15-05-2002) 

 

Federal Konsey hal-i hazırda parlamento içinde, Ermeni Soykırımı konusundaki görüşlerini, 

en son olarak Zisyadis 00.3245‟in gündeme getirilmesi sırasında da, sorulan sorulara verilen 

cevaplara deklare etmiştir. 6 Haziran 2000 tarihli İsviçre kanunu, Osmanlı İmparatorluğu‟nun 

sona ermesi ile ortaya çıkan Ermeni toplumunun toplu sınır dışı edilmeleri ve katliamları 

sonunda Ermenilerin kurban edilmelerinden esef duymuş ve olayı kınamıştır.   Türkiye 

öldürme olaylarını inkar etmemekte beraber, birçok tarihçi ve olayın hatıralarını birinci elden 

anlatan kişilerin verdiği bilgilerin aksine, olaylar sırasında işbaşında olan liderlerin kasıtlı bir 

organizasyon içinde olmadıklarını belirtmektedir. Federal Konsey bu konunun tarih 

araştırmalarına bırakılması gerektiğini düşünür. 

 

İsviçre dış politikası Kafkaslarda, özellikle Ermenistan ve Türkiye arasında kalıcı bir denge 

hedeflemektedir.  Bu bağlamda, böle işinde diyalogun yerleşmesi önemlidir.  Türk Ermeni 

konusu çeşitli defalar resmi ikili toplantılar sırasında gündeme gelmiştir.  Örneğin, Türkiye-

Ermenistan uzlaşması konusunda bir komite kurulması sorusu ortaya çıkmıştır. Tarihin bu 

sancılı dönemine dair bir ortak çalışmanın olay yerinde ve alakalı ülkeler tarafından yapılması 

üstün gelen bir inançtır.  İsviçre ve Türkiye arasında 2000 yılında hayata geçen politik diyalog 

aracılığı ile, özellikle insan hakları konusunda Türkiye ile Ermenistan arasındaki bir 

anlaşmaya yardımcı olmak İsviçre‟nin dış politikasıdır.  Bu yaklaşımı benimsemek resmi ve 

normal diyalogun etkileneceği var sayar. 

 

Ermeni kurbanlarının soyunun devamı olanlara iletilecek bir adalet mesajı adına, burada 

imzası bulunanlar, kendilerinin girişimlerinin Türkiye ve Ermenistan arasında kalıcı barışa 

katkısını varsayarlar. Ancak, bu varsayımın kabulü aksi bit tesir de oluşturabilir ve Türkiye ile 

Ermenistan arasındaki ilişkilere daha da duygusal bir sıkıntı yükü boyutu getirebilir.   
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Federal Konsey‟in Beyannamesi.  15-05-2002 

Federal Konsey önerinin reddini teklif eder.  

 

Görüşmelerin seyri: 

08-12-2003 Girişim Mr. de Bumann tarafından yapıldı. 

 

16-12-2003 CN Görüşmeye alındı.  

Resmi Bildiri - tutanaklar  

 

Dışileri‟nin Hukuk Bölümü (DFA)  

 

 

*     *     * 

 

KANADA 

   

13 Haziran, 2002 

 

Senato Kararı 

Parlamento Müzakereleri  

37.Parlamento, 1.Oturum 

Cilt 139,Mesele 124 

Perşembe 13 Haziran 2002 

Kanada Hükümeti adına meclis kararı: 

(A) Ermeni soykırımı tanımak. Herhangi bir reddetmeyi kınamak veya bu tarihsel gerçeği 

bir soykırımdan az olarak ifade etmek, insanlığa karşı bir suçtur ve  

(B) Bundan sonra her yıl 24 Nisan günü bütün Kanada‟da kendini kurban olarak hisseden 

1,5 milyon Ermeni‟nin anma günü olarak belirlemek.  

 

 

*     *     * 

 

AVRUPA PARLAMENTOSU 

 

28 Şubat 2002 

 

18 Haziran 1987‟deki karar 1915‟teki Ermeni Soykırımını tanır ve Türkiye ile uzlaşma temeli 

oluşturma adına görüşülür;‟ 

 

„Ermeni Soykırımının Avrupa Parlamentosu ve birkaç üye ülke tarafından tanınması ve 

Birinci Dünya Savaşından sonra Türkiye‟deki rejimden dolayı oluşan bu soykırım Avrupa 

Birliğine Türkiye‟ye Avrupa Birliği Üyeliği için sorunu kabulü üzerine yapıcı maddeler 

sunma, mesela 1915 Ermeni Soykırımı için çok kültürlü uluslar arası tarihi bir komite 

kurarak.‟ 

 

 

Güney Kafkasya ile Avrupa Birliği İlişkileri 

 

Per GAHRTON (Greens/EFA, S) 
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Ortaklık ve İşbirliği Antlaşmaları çerçevesinde Güney Kafkasya‟nın Avrupa Birliği ile 

ilişkileri hakkında Komisyonun,Avrupa Parlamentosuna ve Konseye Raporu 

 

Kayıt Dosya No.: A5-0028/2002 

Konsültasyon Kağıdı 

Tartışma: 27.02.2002 

Oylama: 28.02.2002 

 

Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan tarafından Temmuz 1999‟da yılında uzun vadeli bir 

stratejik ortaklık oluşturmak amacıyla imzalanan bu işbirliği ve ortaklık antlaşması MEP 

tarafından onaylanmıştır. 

 

Tehlikeli fikir çatışmalarını ortadan kaldırmak için, bölgedeki politik İstikrar sorununu 

aşabilmek adına bu antlaşma İstikrar paktından ilham alarak uyuşturucu, insan, silah 

kaçakçılığıyla, çevresel tehlikelerle, kara para aklama sorunuyla ve kaçakçılıkla mücadele 

adına imzalanmıştır. 

 

Güney Kafkasya‟da Avrupa Birliği adına özel elçi bu sorunlarla uğraşması için atanacaktır. 

 

Milletvekilleri bölgesel operasyonlarda finansal destek almak için EU ile görüşürler. 

 

Avrupa Konseyinin üyeleri olarak, karar 3 ülkenin kendi yükümlülüklerini hatırlatır.  İnsan 

Hakları ve temel özgürlükler ana yükümlülüklerdir.  Sivil toplumun özgür gelişimi, basın 

özgürlüğü, hukukun üstünlüğü ve yolsuzlukla savaşmak için varını yoğunu ortaya 

koymalıdırlar bu ülkeler. 

 

Parlamento Ermeni Devletinden Medzamor nükleer güç istasyonunu kapatmasını istiyor ki 

Ermeni Hükümeti tarafından 2004 yılı olarak kapatım yılı olarak belirlenmiştir. 

 

Son olarak, milletvekilleri Avrupa kurumları ile ekonomik ve siyasal alanlarda yakın 

işbirliğini destekliyorlar. 

 

AVRUPA PARLAMENTOSU 

 

Oturum Belgesi 

Son A5-0028/2002 

28 Ocak 2002 

 

Rapor 

 

Komisyon ile Konsey arasındaki ilişki üzerine Avrupa Parlemantosu kararı ve ortaklık ve 

işbirliği antlaşmaları (COM(1999) 272 – C5?0116/1999 – 1999/2119(COS)) altında Avrupa 

Birliğinin Güney Kafkasya ile olan ilişkileri 

 

Dış ilişkiler Komitesi, İnsan Hakları, Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası 

Raportör; Per Gahrton 

 

İÇİNDEKİLER: 
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7 Haziran 1999 yılındaki mektup ile Komisyon Parlamentoya işbirliği ve ortaklık 

antlaşması(COM(1999) 272 – C5?0116/1999 – 1999/2119(COS) çerçevesinde Güney 

Kafkasya ile olan ilişkinin daha da artması adına durumu iletti. 

 

13 Eylül 1999‟daki oturumda Komitenin sorumlu olduğu kadarıyla Parlamento‟nun Başkanı 

Dışişleri Komitesi, insan hakları, ortak güvenlik ve savunma politikası ile bağlantı kurmayı 

seçtiler. 

 

23 Eylül 1999 yılındaki toplantıda Komite Dışişleri Komitesi, insan hakları, ortak güvenlik ve 

savunma politikası hakkında raportör olarak Per Gahrton‟u atadı. 

 

27 Mart, 3 Aralık 2001 ve 23 Ocak 2002 tarihlerindeki toplantılarda taslak raporu ve 

Komite‟nin Komisyon ile olan ilişkisi konuşuldu. 

 

Son toplantıda karar 50 oy ile 1 red ve 4 çekimser ile kabul edildi. 

 

Rapor 28 Şubat 2002 tarihinde tartışmaya sunulmuştu. 

 

KARAR İÇİN HAREKET 

 

Komisyon ile Konsey arasındaki ilişki üzerine Avrupa Parlamentosu kararı ve ortaklık ve 

işbirliği antlaşmaları(COM(1999) 272 – C5?0116/1999 – 1999/2119(COS)) altında Avrupa 

Birliğinin Güney Kafkasya ile olan ilişkileri 

 

Avrupa Parlamentosu,-İşbirliği ve ortaklık antlaşmaları (COM(1999) 272 – C5?0116/1999) 

kapsamında Güney Kafkasya‟nın Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini Komisyon dikkate 

alarak), 

 

- Azerbaycan ile Gürcistan‟ın, Ermenistan ile Ortaklık ve İşbirliği antlaşmaları dikkate 

alınarak, 

 

- 22 Haziran 1999 yılında Lüksemburg‟da kabul edilmiş olan Ermenistan, Gürcistan, 

Azerbaycan Cumhuriyetlerinin Avrupa Birliği‟nin Ortak bildirgesinin kabulü dikkate 

alınarak, 

 

- Avrupa Birliği‟nin Güney Kafkasya‟ya olan niyetini ve politikasını güçlendirmeyi, 27 Şubat 

2001‟de yaptığı girişimler göz önüne alınarak, 

 

- 29 Ekim 2001 yılında Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan Dışişleri bakanları ile AB troykası 

arasındaki toplantıdan sonra ortaya çıkan ortak tebliğ dikkate alınarak, 

 

- Göteborg Avrupa Konseyi tarafından onaylanan Şiddet çatışmalarının önlenmesi adına 

Avrupa Birliği Programının varlığı da göz önüne alınarak, 

 

- Güney Kafkasya‟daki 11 üye ülkenin 3‟ü sadece bölgesel işbirliği adına Karadeniz 

ekonomik işbirliği‟nde varlar, bu durumda göz önünde bulundurularak, 

 

- Avrupa Birliği Parlamento İşbirliği Komitesinin önerileri- Ermenistan, AB-Azerbaycan, 

AB-Gürcistan göz önünde bulundurularak, 
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-  Paragraf 41‟in içinde yer alan ve Rusya üzerinde ortak strateji uygulama kararının 13 Aralık 

2000 yılında kabul edilmesi de göz önünde bulundurularak, 

 

- Fikir Çatışmaları üzerine(COM(2001)211-C5-0458/2001),Komisyon ile olan ilişki 

sonucunda 13 Aralık 2001 yılında alınan kararın dikkate alınmasına, 

- Güney Kafkasya‟da gelişim üzerine alınacak erken bir kararın dikkate alınmasına, 

 

- Kural 47(1) ve bunun usulü kuralları ile ilgili olarak, 

 

- Ortak güvenlik ve Savunma Politikası(A5?0028/2002), İnsan Hakları ve Dışişleri 

komitesinin raporu dikkate alınarak, 

 

A. Birleşmiş Milletler, Güvenlik Organizasyonu ve Avrupa içinde İşbirlikleri sayesinde 

Avrupa Birliğinin bölgede yükselen sorumluluğu, Kafkas bölgesindeki insani ve güvenlik 

durumlarını görüşmesini sağlayacak, 

 

B. Sovyetler Birliğinin yıkılmasından bu yana, Güney Kafkasya‟nın özellikle Dağlık Karabağ 

ve Abhazya bölgesinde çıkan çatışmalardan dolayı, mülteci problemleri de nereye giderlerse 

gitsinler artarak devam ediyor, 

 

C. 2001 yılının Nisan ayında Ermeni-Azeri görüşmeleri çerçevesinde bu çatışmaları çözmek 

için girişimde bulunuldu.2001 Haziranın da buluşulması beklenirken Abhazya‟daki krizden 

dolayı,  Rusya ve Abhazya durumu sonucunda olası bir savaş bütün bölgeyi etkileyecektir, 

 

D. Bölgede istikrar ve çatışmaları çözmek için kapsamlı Uluslar arası müdahale bir gereklilik 

gibi gözüküyor.  Çünkü bölgede dış güçler çok önemli rol oynuyorlar ve bu nedenle seferber 

olmak gerekiyor. 

 

E. Bu bölgede karşılıklı güven ileriki işbirlikleri ve istikrar için birincil temel gerekliliktir. 

 

F. Bölgesel jeopolitik istikrar, işbirliği, sürdürülebilir ekonomik kalkınma, demokratik devlet 

yapısı ve etkili bir şemanın gelişimi için bu çatışmaların barışçıl çözümü bir önkoşuldur. 

 

G. Enerji kaynaklarının ihracı ve taşınması o bölgedeki ana jeopolitik faktördür. Bu nedenden 

dolayı, bu durumun içinde olan ülkeler barışçıl ilişkilerin ve işbirliğin kendilerine yarar 

sağlayacakları bir şekilde organize olmalılar ve böylece de ekonomik gidişat nüfusa oranla 

daha ferah bir düzeye erişecektir, 

 

H. AB bütün o bölgede yaşayan ilgili ülkelerle olan siyasi diyalogları sayesinde olabildiğince 

etkili rol oynamalıdır, ayrıca ekonomik ortak olarak da,  bağımsızlıkları dolayısıyla yardım 

amaçlı olarak Ermenistan‟a 286.13 milyon Euro, Azerbaycan‟a 333.90 milyon Euro ve 

Gürcistan‟a 301.28 milyon Euro para veriliyor, 

 

I. Avrupa Konseyi üyesi olan bir ülkeye gereken şeyleri yetmemesi hele ki Sovyetler 

Birliği‟nin egemenliği altından çıkan bir ülke olarak, bağımsızlığınızın 10. yılında Avrupa‟nın 

devlet olma sürecinde, insan haklarına uluslar arası standartlar çerçevesinde saygı duyan ve 

bağımsız medyanın medeni kurallarla yönetildiği bir ülke olabilmek için Güney Kafkasya‟da 

bazı demokratik süreçlerden geçerek gelişmek gerekiyor, 
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J. Avrupa Birliğinin bu aktif politikayı hayata geçirmesinin nedeni silah, uyuşturucu 

kaçakçılığı, kara para aklama, insan ticareti, çevresel tehlikeler ve Ermenistan deprem 

bölgesindeki Medzamor Nükleer santralı olarak görülmelidir. 

 

K. Güney Kafkasya‟daki ülkeler, Avrupa Birliğinin bölgede daha aktif rol almasının 

derinlemesine bütünleşmiş Avrupa gibi olabilmek için iyi bir fırsat olacağını sürekli 

belirttiler, 

 

L. Avrupa Birliğinin gelişmesinden sonra Güney Kafkasya‟da ki bu ülkeler Asya ve 

Avrupa‟yı birbirine bağlayacak köprü olarak görmekteler, 

 

M. AB burada iyi bir danışman hizmeti verebilir, ama Güney Kafkasya‟da ki ülkeler daha 

parlak ve güvenli bir gelecek için daha kararlı ve cesur adımlar atmalılar, 

 

N. Güney Kafkasya‟daki gerginlik ve çatışmalar bitirilmeli ki böylece bütün bu bölgeye 

istikrar yeniden gelsin.  Çünkü Rusya‟da olan Kuzey Kafkasya tehlikeli kriz bölgesi 

özelliğinden dolayı politik çevrelerin buraya yardımı, girişi söz konusu olamıyor.  AB Kuzey-

Güney, Doğu-Batı arasındaki bölgesel işbirliği için finansal yardımı teşvik edip sağlamalı, 

 

1. Kafkasya‟daki ülkelerle uzun vadede ortak stratejiler üzerine ve bunların olabildiğince hızlı 

bir şekilde uygulanmasına komisyon farklı önerileri hazırlamaya başlayıp Konseye sunacak, 

 

2. Bölgedeki 3 ülkede ve komşu ülkelerdeki şiddet çatışmalarının önlenmesi, güvenlik ve 

işbirliği şemasının gelişmesini sağlamak adına 27 Şubat 2000 yılındaki alınan Kararlar 

doğrultusunda olması gerekir. 

 

3. Güney doğu Avrupa‟daki İstikrar Paktı bireyler, organizasyonlar, kurumlar, girişimciler ve 

azınlıkların haklarına olan saygıyı geliştirmek için imkan sağlayabilir. 

 

4. İstikrar Paktı bazı önlemler almalı ki Avrupa Birliği tarafından sağlanabilen mali yardım 

sayesinde küçük silah ve tabancaların yasadışı transferiyle mücadele edilmeli, 

 

5. Paylaşılan çevresel problemler üzerinde işbirliği, ekonomik büyüme, sosyal kültürel 

gelişim, demokrasi, insan hakları, barış ve bölgesel işbirliği adına bir strateji çizmek 

oluşturabilmek için Güney Kafkasya‟daki 3 ülkeye ve Avrupa Birliğine konferans teklifi 

yapılır; 

 

6. BM ve AGİT ile birlikte Güney Kafkasya‟daki çatışma sorununu, barış sorununu 

çözebilmek adına AB özel Elçisinin Konsey adına operasyonları yönetmesi istemi yinelendi; 

 

7. Egemenlik ve egemen olmayanlar arasındaki çatışmaları kışkırtan ve toprak 

anlaşmazlıklarını aşabilecek bir köprü arayışı cesaretlendirilecek bir yaklaşıma inanılmalı,  

 

8. Farklı etnik gruplar arasında karşılıklı güvenin geliştirilmesi Parlamento tarafından Avrupa 

Komisyonunun acil müdahale mekanizmasından acilen düşünülüyor; Komisyonda ve 

Konseyde Şiddet çatışmalarının önlenmesi için AB programlarının tam yaptırımı görüşülecek, 

 

10. Konseye, Çatışma Kararı üzerine Güney Kafkasya‟daki ülkelerle, insan hakları, 

demokrasi ve çevre, mülteci sorunu , bölgesel işbirliği ve yeniden yapılanma üzerine  politik 

diyalog halinde kalmaya, Orta ve Doğu Avrupa‟da ki sosyo-ekonomik deneyimini ve 

ekonomik sorunlarla ilgili önerileri akılda tutarak bu konularla ilgili önlemler görüşülecek. 
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11. İdari ve ekonomik destek, teknik servis ve koordineli yaklaşımın yaratılması Güney 

Kafkasya‟daki ülkeleri Ortaklık ve İşbirliği Antlaşmaları (PCA) sayesinde hizaya getirecek; 

bu yapılanma Güney Kafkasya‟daki düzen için kurumsal yapıya yol açacaktır; 

 

12. Ermenistan ve Azerbaycan‟daki açılan komisyon heyetleri taleplerini yineledi; 

 

13. Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan‟ın kabul ettiği yükümlülükler Avrupa Konseyi ve 

Bu 3 ülkenin yetkililerinin de katılımıyla, insan hakları medyanın özgürlüğünü, dinsel 

özgürlüğü,ve özel hayata saygıyı kapsayacak şekilde görüşülecektir; 

 

14. Azerbaycan ve Ermenistan arasında kendi taahhütleri gereği Minsk grubunun 

arabuluculuğuyla Dağlık-Karabağ sorununa çözüm bulmak için efor sarf edecekleri 

hatırlatılacak; 

 

15. Güney Kafkasya‟daki barış sürecine Rusya‟nın, İran‟ın ve Türkiye‟nin daha duyarlı 

olması çağrısı yapılacak; özellikle Rusya‟ya Askeri güçlerini azaltmak için çağrıda 

bulunulacak; Avrupa emellerine ve özellikle Ermenistan‟a karşı olan ambargonun 

kaldırılmasına uygun adımlar atması konusunda çağrıda bulunulacak;18 Haziran 1987 yılında 

alınan kararlar yinelenerek 1915 yılındaki Ermeni soykırımını tanıması ve uzlaşma olabilmesi 

için Türkiye‟ye çağrıda bulunulacak; 

 

16. Bu 3 ülkede, özel sektöre yatırım yapma olanağı dahil olmak üzere sosyal ve ekonomik 

gelişim beklentisi o kadar zayıf ki bu durumda rüşvet ve ana zayıflıklar olarak siyasi istikrarın 

sağlanamaması olarak ortaya çıkmasına neden oluyor; 

 

17. Sınır kontrol, hukukun üstünlüğü ve iç güvenlik alanında Güney Kafkasya‟daki ekonomik 

ve politik yapıyı geliştirmek için mevcut Avrupa atılım reformunun altını çizer öncelikle 

sorar; 

 

18. Hem toplumun başarılı gelişiminin önemi için, hem de demokratik haklara saygı duymak 

için Medyanın özgürlüğünün ve topluma özgürce gelişme imkanının sağlanmasının altını 

çizer;   

 

19. Bölgesel işbirliği girişimleri hele Karadeniz Ekonomik işbirliği girişimleri teşvik eder; 

bölgedeki ürünlerin Batı Balkan ülkelerinde olduğu gibi Avrupa Piyasasına giriş ihtimalleri 

üzerinde çalışacak Komisyona çalışmalara başlamasına çağrıda bulunuluyor; 

 

20. Avrupa Kurumlarının bölgeyle iş yapan ve bankalar ile firmalar ile işbirliği yapan 

bölgedeki kitleyi bir araya getirebilmek için Güney Kafkasya‟da yatırım ve ekonomik 

kalkınma konusu altında bir konferans çağrısında bulunulacak; 

 

21. Hoşgörüye dayalı vatandaşlığa insanlarınızı teşvik etme ve beyin göçünü engellemek için 

kültürel alanda işbirliği adına(bilimsel anlamda ve eğitimsel anlamda) Komisyonda Üye 

ülkelere ayrıntılı teklifler sunulup görüşülecek; 

 

22. Avrupa Birliğinde olan Avrupalı kuruluşlarla Politik, Ekonomik ve diğer alanlarda da 

yakın ilişkiler kurduğunuz için sıcak bir şekilde size desteğimizi ve teşekkürlerimizi sunarız; 

 



 

 

51 

 

23. Başkanımızın kararıyla bu talimatı üye devletlere, Komisyona, Konseye, Ermenistan‟a, 

Azerbaycan‟a, Gürcistan‟a, Rusya Hükümeti‟ne, Türkiye‟ye ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği 

üye devletlerine ve de Iran ile Amerika Birleşik Devletleri‟ne iletiriz. 

 

AÇIKLAYICI BEYANNAME 

Giriş; Fırtına öncesi sessizlik? 

 

Sovyet döneminden beri Güney Kafkasya‟da Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan ekonomik, 

sosyal ve kültürel bağlarla birbirlerine sıkı sıkıya bağlı ülkelerdir her ne kadar tek bir bölge 

olarak kurulmamasına rağmen.  Bugün Bölge, sınırlardaki bloklarla,demiryolu bağlantılarının 

bağlantısızlığı,etnik çatışmalar ve ayrılıkçı kara parçaları nedeniyle parçalanmış bir 

haldedir.Demokratik politikacılar tabandan yürüttükleri hareketle yerel gruplara ,mafyaya,       

dışarıdaki stratejik ve ekonomik çıkarlara karşı savaş halindeler.  Etnik ve topraksal 

çatışmaların riski (Güney Osetya‟da, Dağlık-Karabağ Bölgesi, Abhazya, (Adzhariada, 

Yavakheti-Meskhet, Nahçıvan, Lezgiler vb.) gelecekte sıkıntı yaratacak derecede fazladır. 

 

Sovyet planlı bir ekonomi sadece normal bir piyasa ekonomisinde yer bulabilir.  Bunun 

yerine,çoğu politik aktörler onaylar ki mafya hakimiyetine dayalı ,yerel grupların 

hakimiyetine dayalı rüşvet yaygın bir şekilde var.Bu üç ülkede büyük ölçekteki göçlerden 

etkilendi,özellikle Ermenistan bir savaş kazandı gibi görünüyor fakat ateşkesi kaybetme 

durumunda gözüküyor bunda Türkiye‟nin ve Azerbaycan‟ın da uygulanan ablukanın payı 

var.Azerbaycan‟da 1 milyon mülteci var ve bunun yanı sıra kabaca topraklarının 5‟te birinde 

Ermeni askerleri var ekonomik faktörlerden dolayı(Petrol).Gürcistan ise,Rusya ile bir kavga 

halinde, başlıca sebepleri;askeri üsler konusunda,enerji kaynakları konusunda, Abhazya, 

Güney Osetya ve Çeçenistan ile olan sınır konusunda kavga halindeler.Ayrıca Rusya, tek 

taraflı vize uygulaması yaptı (Güney Osetya ve Abhazya‟da yok bu uygulama). 

 

Bu üç ülkede çok partili demokrasi yönetim biçimi fakat demokrasinin kendisini hiçbir yerde 

tam olarak görmek mümkün değil.  İnsan Hakları ihlali ile seçim kalpazanlığı ile suçlanan bir 

seçim süreci olmuştur her daim.  Ayrıca bu tarz suçlamalar, dış kaynaklı uluslar arası 

gözlemciler tarafından ve yerel insan hakları organizasyonları tarafından da dile getiriliyor.  

Tüm bölge de erkek egemenliğin hakim olması demek toplumda kadınların haklarının tam 

anlamıyla işlememesi demek. 

 

Rusya‟nın etkisi apaçık var, çünkü Rusya Federasyonu ile Güney Kafkasya arasında tarihsel, 

etnik, kültürel, ekonomik ve coğrafik olarak yakın olmasından dolayı bir bağ olmuştur. 

Rusya ile ortak dili kullanırlar.  Çoğu Kafkasya‟da yaşayıp da ayrılan Kafkaslar, yanı 

başındaki Rusya‟ya giderler.  Kafkasya‟da yaşayanların azı,  Rusya ile olan ilişkilerini bir 

kenara bırakabilir, ancak Ermeni‟ler Rus askeri üslerinden Türkiye‟ye karşı koruma talep 

ederse duygular değişir.  Azerbaycan daha rahat tutum içerisinde olacaktır ,Gürcistan‟ın 

Rusya‟nın askeri güçlerinin yokluğu karşısında NATO‟ya katılma veya Vladimir Putin‟den 

bir ziyaret alma karşısında bocalayıp, kararsız kalmasına sebep olabilir.  Gürcistan‟ın bu 

mahkumiyet durumundan tek sorumlu kişi ise Vladimir Vladimiroviç Putin‟dir. 

 

Bu çatışma sorunu ve coğrafi faktörler Türkiye ya da İran‟ı önemli bir kahraman da yapabilir, 

düşman da: Türkiye Azerbaycan‟ı destekliyor ve bu yüzden de Ermenistan‟a tehdit edici bir 

duruş sergilemektedir.   

 

                                                        *     *     * 
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ARJANTİN 

 

20 Ağustos 2003 

 

Belge No;664/03 

 

Belge Türü; Deklarasyon 

 

Ulusal Senato 

 

(S-664/03) 

Deklarasyon 

 

Saygıdeğer Ulusal Senato 

 

Bu ilan edilir:ki 1915 ile 1923 yılları arasında Türkiye tarafından yapılan, 1,5 milyon 

Ermeni‟nin ölümüne sebep olan bu soykırımın 88. yılını büyük bir üzüntü ile anıyoruz. 

 

İnsanlığa karşı işlenmiş olan bu suçun hala cezasız kalması nedeniyle bu belge bir 

manifestodur. 

 

Guillermo Raúl Jenefes 

 

Sebebleri 

 

Bay Başkan;  24 Nisan, Türkiye Devleti tarafından planlı ve örgütlü bir şekilde yapılmış olan 

bu katliamın anma yıldönümüdür.1.5 milyon Ermeni bu katliamda vahşi ve suçsuz yere 

öldürülmüşlerdir ve Türkler Ermenileri tarihsel topraklarında istememişlerdir.  

 

Türk Hükümeti, geçmişte yaşanan bir ulusun imhasını kabul etmeyerek, dünya‟nın 

belleğinden de soykırımı inkar ederek silmeye çalışıyor. 

 

İnsanoğlu bu türlü tehlikelere karşı kayıtsız kaldı. Bu nedenle bu tehlikeler soykırım 

hareketlerine döndü. Uluslararası Topluluk bu işin failleri için hiçbir şey yapmayarak, 

soykırımın olduğu zamandan bu yana bize borçlandı. 

Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu ve çeşitli ülkelerde 

Ermeni Soykırımın çürütülemez tarihi bir gerçek olduğu kabul edilmiştir. 

 

Sayın Başkan Adalet, İnsan onurunun eşsiz garantisidir bu nedenden dolayı Eşitliği bu yasa 

tasarısı ile arıyoruz. 

 

Guillermo Raul Jenefes 

 

*     *     * 

 

ARJANTİN 

 

18 Mart 2004  

 

Proje No: 51/04  

Proje Türü: Kanun Tasarısı  
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Arjantin Senatosu  

Parlamento Sekreteri Meclis Sekreterliği  

Yayınlar Bölümü  (S-0051/04)  

 

Kanun Taslağı  Senato ve Milletvekilleri Odası,  

 

Madde 1 - İlkokul müfredatı birincil olarak ülke düzeyde geliştirilirken, ortaöğretim ve 

üniversite arasında olan öğrencilere, barış, onur, insan hakları Ermeni Soykırımı ile ilgili 

değerlere atıfta bulunarak kapsamlı bilgi ve dağıtılmasına gayret edilmeli ve 

güçlendirilmelidirler.  

 

Madde 2 – İlk olarak, barış, haysiyet ve haklar ile ilgili değerler.  

ülkenin orta eğitim okullarında ve üniversitelerinde Ermeni soykırımı kurbanlarının anısına 

24 Nisan gününde anılmalıdır.  

 

Madde 3 – Yönetime iletilir.  

 

Diana B. Conti .-  

 

..Sayın Başkan  

 

Ortamımdaki arkadaşlarımla birlikte sunduğum karar tasarısı, uluslararası konvansiyonların 

hakları koruyucu yaptırımları çerçevesinde, onur, adalet ve bireyin temel haklarına bağlantılı 

ideolojik bir çizginin parçasıdır. 

 

Hem anayasamızın 75. maddesinin 22. paragrafına temel olan BM‟nin temel insan hakları 

anlayışı, hem de İnsan Haklarının Uluslararası Deklarasyonu‟nun belirttiği, insan olarak 

yaşama prensibi, uluslar arası insan haklarının temelini oluşturur.  

 

Sözde “Genç Türk Hükümeti‟nin 1915 yılında Ermeni halkına uyguladığı soykırım ve bunu 

kaplayan uzun süreli sessizlik insan vicdanını rahatsız etmektedir. 

 

24 Nisan tarihinde yönetim Ermeni toplumunun İstanbul‟daki 2300 liderini sebepsiz ve 

sadece dini ve etnik önyargı sebepleri ile öldürdü ve böylece 20. Yüzyılın ilk soykırımı 

gerçekleşti. 

 

Ancak bu suçun tarihi bir önceki yüzyıla kadar gider.  Şüphesiz, 1894 ve 1896 yılları arasında 

Osmanlı İmparatorluğu‟nun baskı rejimi 300 bin Ermeni‟ni öldürülmesini emretti.  Bu, milli 

bir azınlık olarak tanınarak haklarının reform edilmesi için organize olmuş bir toplumun bir 

parçası idi.  

 

Ancak, dünyanın bu yöresinde bir devletin kudretini bir zulüm için kullanması bununla da 

bitmedi.  19090‟da ve hemen sonrasında ve 1. Dünya Savaşı sırasında, Türk yönetimindekiler 

Doğu Anadolu‟nun 6 eyaletinde ve Klikya‟da Ermeniler üzerinde sistematik bir soykırımını 

düşündü ve uyguladılar. Bu politika, geriye kalan Ermenilerin de evlerinden ve mallarından 

arındırılarak sürülmeleri şeklinde devam etti.      

 

Bu tarihi gerçeği gün yüzüne çıkaran Ermeni ve diğer ülke tarihçileri Ermeni soykırımının 

1915 veya 1918‟d de bitmediğini ve büyük felaketle de devam ettiğini açığa çıkardılar.  
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Şüphesiz, Mustafa Kemal‟in meydana çıkması ile Ermeniler üzerindeki mezalim umutsuz bir 

şekilde devam etti.  Maraş katliamı Ermenilerin kaderleri ile baş başa kalıp Türkler tarafından 

katledilmelerinin devamıdır. 

 

Belki de tarihte acımasızlıklara maruz kalmış milletlerin son köşe taşı olan Ermeniler 1918‟de 

yeni Ermeni Cumhuriyeti‟ni kurmuşlardı ama o da 1920‟de Sovyetleştirilmelerine kadar 

devam etti. 

 

İzmir‟in 1922‟de yakılması ve Ermeni ve Yunanlıların ölümleri ardından, kadim tarihin bu 

acıklı kesiti, adalet için yakarışa son vermemektedir. 

 

Bilim adamlarının araştırmaları ve tarihi belgeler, bu öldürme politikalarının yaklaşık 1.5 

milyon kişinin ölümüne neden olduğunu gösterir.  Bu da BM‟nin Soykırımı 

Konvansiyonu‟nun 1948‟de kabul ettiği, 1951‟de yürürlüğe giren ve ülkemizin 31 Ekim 

1963te onayladığı soykırımı tanımına uymaktadır.   

 

Türkiye devleti bu tarihi gerçekleri kabul etmezken, Belçika, Fransa, Yunanistan, İtalya, 

Lübnan, Rusya, İsveç, Uruguay ve Dünya Kiliseler Konseyi Ermenilerin katliamımı kınamış 

ve bunu bir soykırımı olarak tanımlamıştır.  Aynı yaklaşımla, Kanada‟daki Quebec Milli 

Meclisi, Ontario Milli Meclisi ve Kanada Kiliseler Konseyi de olayları soykırımı olarak 

tanımlamışlardır.  

 

Arjantin de göz ardı edilemeyecek olan,  çalışkan ver ülkemizin kültür mirasına katkıları ifade 

edilen Ermeniler büyük bir cemaat ve sosyal etkinliğin parçalarıdır.   

 

Arjantin halkının değerleri içinde derin bir yeri olan adalet duygusu sadece kayıtsız kalışın ve  

toplu unutkanlığı takatten düşürecektir.  Soykırımı şüphesiz adaletsi bir dünyanın ürünüdür ve 

tüm devletler için sürekli olarak endişe verici olmalıdır. 

 

Ermeni milleti ve Ermeni devleti olan bitenin kabul edilmesini ve hiç bir zaman hoş 

görülemeyecek bu olayların maddi tazminatlarını istemektedir.  

 

Son olarak, hatırlatılmalıdır ki bu proje hiçbir şeklide ülkeler topluluğunun hiçbir üyesine 

karşı intikam duygularını ateşlemek amaçlı değildir.  Sadece insancıl bir adalet ve bu 

olayların yenilenmesinin önüne geçmek amaçlıdır.  

 

Ermeni halkının başına bahsedilen dönemde neler geldiğini herkese yaymak, tüm seviyelerde 

okul müfredatlarına yerleştirmek ve 24 Nisan‟ı Ermeni Soykırımını Hatırlama Günü ilan 

etmek gereklidir.  Bu gereksinimler hatırlama için gereklidir.  Bu nedenlerle, arkadaşlarımın 

bu tasarıyı kabul etmelerini istiyorum. 

Diana B. Conti 

*     *     * 

 

URUGUAY 

 

26 Mart, 2004 

 

Ermeni Şehitlerini Anma Günü 

 

Önerge Numarası 17.752 
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Madde 1 – 24 Nisan bu 1925 katliamının kurbanlarına saygı onuruna, “Ermeni Şehitlerini 

Anma Günü” olarak ilan eder. 

 

Madde 2- Uruguay Milli Yayın Servisi (SODRE) ve diğer radyo ve televizyon servisleri, bu 

günde  bu olayı tanıma yayınına pay verme görevi taşırlar. 

 

 

*     *     * 

 

KANADA 

 

21 Nisan 2004 

 

Millet Meclisi Kararı 

 

“ Bu Meclis 1915 Ermeni soykırımını tanır ve bu olayı insanlığa karşı bir suç olarak kınar” 

İş Dünyasının Özel Üyeleri  

 

Değişmez kanuna uygun olarak 93 (1) Meclis Bayan Dalphond-Guiral „in ertelenmiş 

uyuşmazlık önerisini alıp ilerletmek, ikinci olarak Bay Assadourian (Brampton Merkezi) , 

Bay Kenney (Calgary Güneydoğu) ve Bayan McDonough (halifax) tarafından, 

 

 “ Bu Meclis 1915 Ermeni soykırımını tanır ve bu olayı insanlığa karşı bir suç olarak kınar”  

Teklif olarak sunuldu ve kabul edildi.  

 

 

*     *     * 

 

SLOVAKYA  

 

30 Kasım 2004 

 

 

Ulusal Konsey III. dönem 

 

No: 1754/2004 

1341 

Slovak Ulusal Konseyi 

 

30 Kasım 2004 

 

Üye Mikloško Francis, Türkiye Cumhuriyeti‟nin Avrupa Birliği‟ne katılım müzakerelerine 

başlama amacına yönelik,  Slovak Cumhuriyeti‟nin  taslak görüşleri üzerine tartışmalar 

başlattı. 

 

Slovak Cumhuriyeti Ulusal Konseyi: 

 

1915 Ermenilerin Osmanlı İmparatorluğu içinde yaşayan yüz binlerce ölü ve bu hareket 

insanlığa karşı suç kabul Ermeni soykırımı, tanımak. 

 

L Y enlem Paul H r u r. 
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Başkan 

Slovak Cumhuriyeti Ulusal Konseyi 

 

Joseph H i b e r a n L r. 

 

Igor F e d e r i C V. r. 

 

*     *     * 

 

HOLLANDA  

 

21 Aralık 2004  

 

Parlamento Kararı 

Yıl 2004-2005 

21 501-20 Avrupa Konseyi, Nr. 270 

 

ÜYE ROUVET C.S „NİN ÖNERGESİ  

21 Aralık 2004‟te sunulmuş 

 

Oda, müzakerenin tavsiyesiyle,  

 

Avrupa Konseyi, 16 ve 17 Aralık 2004 Brüksel‟deki görüşmelerde, Türkiye ile 3 Ekim 

2005‟te katılım görüşmelerine başlamayı kararlaştırdı. 

 

Avrupa Konseyi vardığı sonuçta, yoğun bir kültürel ve siyasal diyalogun Türkiye de yer 

alacağını ve sivil toplumun aynı zamanda karşılıklı anlaşmayı ilerletmek ve insanları bir araya 

getirmek adına dâhil olacağını bildirmiştir. ( 23. Sonuç) 

 

Bu görüşle birlikte aday üye ülkenin kendi tarihini dürüstçe kabul etmesi kaçınılmaz bir 

şekilde bağlantılıdır.  

 

Devlete Türkiye ile diyalogu çerçevesinde devamlı ve açık olarak Ermeni Soykırımını 

tanımasını sormasını ister  ve günün emrini düzenler. 

 

Rouvoet 

Van Bommel 

Van Baalen 

 

*     *     * 

 

 

POLONYA 

  

19 Nisan, 2005 

 

Parlamento Kararı 

 

Polonya Parlamentosu, Polonya Parlamentosu kuralları 33. Madde bağlamında ve Senior's 

MP Club ün de uzlaşmasıyla,  aşağıda kararın taslağını sunar.  
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Türkiye‟deki Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Ermeni Soykırımının 90. Yılında. 

 

Bu karar Polonya Parlamentosu bakanlığı temsilcisi tarafından hazırlanmıştır. 

 

İmza, 

 

Wladzimierz Cimoszewicz,  Parlamento Başkanı 

 

Polonya Parlamentosu Kararı 

19 Nisan, 2005-07-13 

 

Seçim Düzenlemesinin 33. Maddesi  

 

Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Türkiye‟deki Ermeni Soykırımının 90. Yılında. 

 

Sejm Polonya Cumhuriyeti Parlamentosu Birinci Dünya Savaşında Ermenilere uygulanan 

soykırımın kurbanlarına saygı gösterir. 

 

Kurbanların hatırası için bu durumun tüm milletler ve insanlar tarafından kınanması bir 

insanlık görevidir. 

 

 

*     *     * 

 

ARJANTİN 

 

20 Nisan 2005 

 

Milletin Senatosu: 

 

Milletin Senatosu Belirtir ki: 

 

1. Sonraki 24 Nisan münasebetiyle Ermeni Soykırımı, kurbanlarına 1.Dünya Savaşında 

yaşatılan, bunun 90. yıldönümü ve Ermeni Toplum Arjantin (CAA) ülkemizde sırasında 

yürütülen arası anma etkinlikleri tarafınca alınan kararlar. 

 

2. Ermeni halkının 1915 ile 1923 yılları arasında Türk Devleti tarafından işlenen soykırımı 

kurbanlarının aileleri ile yapacağı dayanışma. 

 

3. Çürütülemez gerçekler çeşitli Türk idarelerin yetkilileri tarafından belgelenen sistematik 

planlanmış soykırımın inkârı. 

 

4. Bütün insanlık için bir kaynak olarak insan haklarının uluslararası hukuk kurtarma 

yapısının aktif işlemesi, belleklerdeki tekrarların önlenmesi için gerekli çabanın gösterilmesi,  

 

Buenos Aires, Arjantin Senatosu Oturumu  

 

 

*     *     * 
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ALMANYA 

  

15 Haziran 2005 

 

 

Alman Parlamentosu/ Bundestag 15/5689  

15 Haziran 2005, 15. Seçim Dönemi 

 

SPD,CDU / CSU ve FDP BÜNDNIS 90/DIE Grünen ve FDP meclis grupları tarafından, 1915 

yılında Ermeni tehcir ve katliamının anılması.  Almanya Türkler ve Ermeniler arasında 

uzlaşmaya katkıda bulunmalıdır.  

Bundestag çözümleyebilir:  

 

Almanya Federal Meclisi, 1. Dünya Savaşı sırasındaki şiddet, Ermeni halkının tehciri ve 

öldürülmesi kurbanlarını anar ve onurlanır.   Jön Türklerin Osmanlı hükümetini Anadolu‟daki 

Ermenilerin neredeyse tamamen imha sonuçlanan yaklaşımlarından dolayı Federal hükümeti 

kınar.  Zengin bilgi haznesine sahip olmasına rağmen, organize tehcir ve Ermenilerin 

yeryüzünden silinmeleri sürecinde hiçbir girişimde ve müdahalede bulunmayan ve bu vahşeti 

durdurmaya çalışmayan Alman Reich‟ını, oynadığı büyüklükten uzla rolü nedeni ile esefle 

kınar.  

 

Almanya Federal Meclisi, kendi ülkelerinin koyduğu engellere rağmen Ermeni erkek, kadın 

ve çocuklarını korumaya yönelik çaba sarf etmiş Türk ve Almanları onurlandırarak anar.  

Özellikle Ermeni halkının hayatta kalması ve Ermeni, Alman ve Türk halklarının ilişkilerini 

geliştirilmesi adına  canlı ve aktif bir şeklide çalışan Dr Johannes Lepsius‟un çalışmaları, 

unutulmaktan kurtarılmalıdır.  

  

Alman Bundestag her halkın kendi karanlık geçmişi ile yüz yüze gelmesinin zorluğunu kendi 

milli geçmiş tecrübeleri nedeni ile acı duyarak farkındadır.  Ancak aynı zamanda inanır ki, 

birinin kendi tarihi ile dengeli ve onurluca yüzleşmesi yeniden yapılanmanın önemli bir 

öğesini teşkil eder. Bu, özellikle Avrupa kültür tarihi içinde, her bir karanlık tarihin açık 

tartışılması açısından özellikle doğru bir yaklaşımdır.   

 

Sergilenen bu ahval içinde, Alman Parlamentosu, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki bu 

olayların tam ve açık bahsinin bugünün Türkiye‟sinde hala mümkün olmayışını kınar ve Türk 

tarihinin bu dönemine yönelik olarak çalışma yapan bilim adamları ve yazarların cezaya 

çarptırılmalarını ve kamuoyu önünde küçük düşürülmekte olduklarını belirtir. Ancak Alman 

Parlamentosu, giderek artan bir derecede Türkiye‟nin Avrupa hatırlama kültürüne 

yaklaşımında pozitif işaretler verdiğini de görmektedir.  Bazı örnekler şunlardır:   

 

- TBMM ilk defa Ermeni asıllı Türkleri karşılıklı tartışmalara ve Ermenilere karşı 

işlenen suçları ve Türk-Ermeni ilişkilerini tartışmaya davet etmiştir.  

- Türk Ermeni kadınlarının bir diyaloğu Viyana‟da hayata geçmiştir 

- Türk ve Ermeni tarihçileri arasında karşılıklı doküman alış verişi ile sonuçlanan bir ilk 

oluşmuştur. 

- Başbakan Erdoğan, Ermeni Patriği Mesrap ile birlikte Türkiye‟nin ilk Ermeni 

müzesini İstanbul‟da açmış ve Türk ve Ermeni tarikçileri arasında bir komisyonun kurulması 

teklifinde bulunmuştur. 

 

Ancak bu bağlamda şunlardan endişe duyulmalıdır ki, Mayıs 25-27 tarihlerinde İstanbul‟da 

Türk bilim adamlarının katılımı ile hayata geçmesi beklenen Ermeni konferansı, Adalet 
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Bakanı tarafından durdurulmuş ve bu bilim adamlarının yaklaşımları Türk milletinin sırtından 

bıçaklanması şeklinde yorumlamıştır.  Başbakan Erdoğan‟ın Türk-Ermeni komisyonu teklifi 

sadece hür ve toplu bilimsel bir yol takip edilmesi halinde başarıya ulaşabilir.   

 

Almanya, Ermeni halkına karşı işlenen suçların kaybolup gitmesine geçmişte yataklık yapmış 

olmasına karşın, şimdi kendi sorumluluğu ile yüz yüzedir.  Bu sorumluluk, uzlaşma ve geçmiş 

hendeklerin anlaşılması amacı ile bir araya gelen Türkler ve Ermenilerin desteklenmesini 

kapsamaktadır.   

 

Almanya‟daki iki büyük kilise, uzun yıllar Türkiye'den gelen Ermenilerin entegrasyonunu 

savunmuştur. Almanya‟da yerleşen Ermeniler bir uzlaşma ortanı için fırsat teşkil ederler.  

Özellikle Almanya‟da yaşayan büyük sayılardaki Türk Müslümanlar yaşayan olduğu göz 

önüne alındığında, geçmişi hatırlamak ve uzlaşma yolunda ilk adımların atılması önemli bir 

görev haline gelir ve  

 

Ancak bu tarihi olaylara yönelik yaklaşımların günümüz içinde ifade ettikleri büyük bir önem 

vardır.  Bugün Türkiye Cumhuriyeti, ile Ermeni Cumhuriyeti‟nin ilişkilerinin normale 

dönüşmesi tüm bölgenin geleceği için de çok büyük bir önem taşır.   İvedilikle önem taşıyaan, 

OSCE prensiplerince belirlendiği üzere her iki tarafta güven oluşturan önlemlerin alınmasın 

hareketidir.  Türkiye‟nin Ermenistan sınırlarını açması, örneğin, Ermenistan‟ın izolasyonunun 

kalkmasına yardımcı olur ve diplomatik ilişkilerin başlamasına yardımcı olur. 

 

Türk-Ermeni ilişkilerinde tarihsel rolü nedeni ile, Almanya AB topluluğu girişimi mahallenin 

parçası olarak AB girişimi nedeniyle özel bir sorumluluk olmalıdır.  Amaç, Kafkasların 

stabilizeleşecek ortamı adına Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi 

ve geliştirilmesi olmalıdır. 

 

Hatırlama konusunda bir önemli katkı Alman federal eyaletleri tarafından gerçekleştirilebilir. 

Ermenilerin tehcir ve ortadan kaldırılması, tüm 20. yüzyılın etnik çatışmaları çerçevesinde, 

Almanya‟da da, bilgilendirme ve eğitim politikasına yönelik çalışmaların bir görevi olarak 

addedilebilir. 

 

Alman parlamentosu Federal hükümetten şunları talep eder: 

 

- Hatırlama, uzlaşma ve tarihi suçların affedilmesi noktasına gelebilmeleri konusunda 

Türklere ve Ermenilere yardım etmek 

- Türk parlamentosu, hükümeti ve toplumunun, Ermeni milletinin günümüzdeki ve 

geçmişteki rolünde Türkiye‟nin oynadığı rolü çekincesizce anlamasını sağlamak.  

- Türkler, Ermeniler ve uluslararası tarih uzmanlardan oluşan bir komisyonun 

kurulmasını savunmak. 

- Sadece Osmanlı İmparatorluğu arşivlerinin genele açılmasını değil, Alman Dışişleri 

Ofisi‟nin de kayıt kopyalarının Almanya tarafından Türkiye‟ye verilmesini sağlamak.  

- İstanbul‟da organize edilip hükümet baskısı ile ertelenen konferansın gerçekleşmesi 

konusunda ısrar etmek. 

-  Özellikle Ermeni kaderini ilgilendiren konular olmak üzere, Türkiye‟de fikir hürriyeti 

konusunda ısrarcı olmak, 

- Ermenistan ve Türkiye‟nin milletlerarası ilişkilerinin normalleşmesine yardımcı 

olmak. 

 

Berlin 15 Haziran, 2005 
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Franz Müntefering ve meclis grup Dr Angela Merkel, Michael Glos ve meclis grup Katrin 

Göring-Eckardt, Krista Sager ve meclis grup Dr Wolfgang Gerhard ve parlamento grup. 

 

Teklifin Sebepleri: 

 

90 yıl evvel, 24 Nisan 1915‟te, Osmanlı İmparatorluğunu kontrolü altında bulunduran Genç 

Türkler hareketi İstanbul‟daki Ermeni kültürel ve politik elit kitlenin tutuklanmasını, ülkenin 

içlerine sürülmesini ve büyük oranda öldürülmelerini emretti.  Bu gün, dünyada, 19 yüzyılın 

başında başlamış ve 1. Dünya Savaşı sırasında şiddetlenmiş, Osmanlı İmparatorluğu 

vatandaşları olan Ermenilerin sürülme ve katliamlarını hatırlama günü olmuştur.  

 

Osmanlı İmparatorluğu savaşa girdiğinde,  Osmanlı ordusuna alınan Ermeniler çalışma 

guruplarına ayrılmış ve çoğu öldürülmüştü. 1915‟in bahar aylarından başlamak üzere, 

çocuklar, yaşlılar Suriye çöllerine ölüm yürüyüşlerine gönderilmişti.  Yolda ölmeyenler veya 

öldürülmeyenleri bu kaderleri ile eninde sonunda Deir ez Zor çölündeki insanlık dışı 

kamplara vardıklarında tanıştırılmışlardı.  Katliamlar aynı zamanda özellikle bu amaç için 

kurulmuş birlikler tarafından da işlemişlerdi. Bu yaklaşıma karşı çıkan yüksek rütbeli Türkler 

ve Osmanlı parlamentosunun eleştirileri, Genç Türk rejimi tarafından şiddetle bastırılmıştı.  

Hıristiyan Ermenilerden boşalan bölgeler sonradan Kürtler ve Balkan savaşından kaçan 

Müslüman göçmenler tarafından doldurulmuşlardı. Aramaic Asuriler ve Chaldeanlar gibi 

diğer Hiristiyanlar ve bazı Müslüman azınlıklar da bu tehcir ve katliamlardan etkilenmişlerdi.  

 

Bağımsız hesaplara göre 1 milyondan fazla Ermeni bu tehcir ve toplu öldürmelere maruz 

kaldılar. Birçok bağımsız tarihçiler, parlamenterler ve uluslararası organizasyonlar bu tehcir 

ve imhaları soykırımı olarak tarif etmektedirler. 

 

Bugüne kadar ve olguların aksine, Osmanlı İmparatorluğu‟nun hukuki varisi Türkiye 

Cumhuriyeti, bütün o canavarca mezalimin önceden planlandığını ve organize edildiğini 

ve/veya ölüm yürüyüşlerinin ve katliamların Osmanlı devleti tarafından organize edildiğini 

inkar etmektedir.  Ermenilere karşı alınan tedbirlerin şiddetinin olağanüstülüğü artık kabul 

edilmişken, bu şiddetli yaklaşımlar, Ermenilerin hem 1878 ve hem de 1914/1015 Ruslar 

safında Türklere karşı çarpışmaları ve sözüm ona, Ermenilerin 1. Dünya Savaşında Osmanlı 

hatlarının arkasına geçmeleri tehlikesi ile açıklanmaya çalışılmıştır.  Diğer Türk tarafı  

savunmaları da Ermeniler tarafından Türkler karşı, Ermenilerin topraklarına başkalarının 

yerleştirilmesine sırasında uygulanan şiddetle savunulmaya çalışılmıştır.  Türklere karşı 

1980lerde yapılan Ermeni terörü de Türk tezinin açıklanması için bir sav olmuştur. 

 

Sonuç olarak, katliam ve toplu sürmeler bugün Türkiye tarafından küçümsenmekte ve itiraz 

edilmektedir. Türkiye‟nin uzlaşmaya karşıt yaklaşımları Avrupa Birliği‟nin ortak değerlerine 

karşıt bir durum arz etmektedir.  Bugün bile, Türkiye‟deki tarihçiler Ermeni tehcir ve 

katliamları tarihi ile yüzleşme konusunda hür değildirler ve geçmişte maruz oldukları ceza 

müeyyidelerine yönelik olarak kanunlarda bir gevşeme olmasına rağmen, hala kendilerini 

büyük bir baskı altında bulmaktadırlar. 

 

Osmanlı İmparatorluğu‟nun ana müttefiklerinden bir olarak Alman İmparatorluğu da bu 

olaylara derinden bulaşmışlardı.   Hem politik hem de askeri Alman liderliği bu olaylara en 

başından beri vakıflardı.  Osmanlı İmparatorluğu‟ndaki Alman Büyükelçiliği ve konsolosluğu 

raporlarına dayanarak Alman Dışişleri Ofisi‟nin dosyaları, katliam ve yurt dışına sürülmeler 

konusunda planlı ve organize bir ölüm cezası infazı yönünde doküman sunmaktadırlar.  

Philipp Scheidemann, Karl Liebknecht or Matthias Erzberger gibi Alman bilim adamları ve  

politikacılar ve de tanınmış Protestan ve Katholic Kilise yöneticileri Adolf von Harnack and 
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Lorenz Werthmann‟ın acil taleplerine rağmen, Alman imparatorluğu Osmanlı müttefiki 

üzerinde bir baskı oluşturmadı. 

 

Protestan ilahiyatçı Dr. Johannes Lepsius araştırmalarının sonucunu 5 Ekim 1915‟te Alman 

Reichstag‟a sunduğunda tüm Ermeni toplumu Almanlar tarafından sıkı denetim altında idi.  

1916‟da Alman askeri yönetimi Lapsius‟un “Türkiye‟deki Ermeni Milletinin Durumu 

Raporu‟na el koydu ve yasakladı.  Lepsius‟un Almanya‟ya direk olarak gönderdiği raporun 

nüshalarının de önüne geçilmiş ve delegelere ancask 1919‟da savaştan sonra iletilmiştir. 

 

Bu, neredeyse unutulmuş Alman yönetimi baskı politikası göstermektedir ki, tarihin bu 

bölümü de Almanya‟da olumlu bir şekilde sonuçlandırılacak bir şeklide beklemektedir. 

 

 

*    *     * 

 

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

 

14 Haziran 2005 

 

Ermeni Soykırımının Amerika Birleşik Devletleri Kayıtlarınca Onayı 

(Meclise Sunuldu) 

 

109. KONGRE 

 

1.Oturum 

 

H. RES. 316 

 

Belgelenmiş Ermeni Soykırımı ile ilgili kayıtların, etnik temizliklerin, İnsan Haklarına uygun 

duyarlılığı ve anlayışı ABD Dışişleri politikası gereği yansıtması için Başkana çağrıda 

bulunulacak. 

 

KARAR 

Belgelenmiş Ermeni Soykırımı ile ilgili kayıtların, etnik temizliklerin, İnsan Haklarına uygun 

duyarlılığı ve anlayışı ABD Dışişleri politikası gereği yansıtması için Başkana çağrıda 

bulunulacak. 

 

Karara bağlandı:  

 

1. OTURUM, KISA BAŞLIK 

 Bu karar,‟ Ermeni Soykırımı çözümü üzerine Amerika Birleşik Devletleri kayıtlarınca Onayı‟ 

olarak nitelendirilebilir. 

 

2. OTURUM, BULGULAR   

Temsilciler Meclisi aşağıdakileri bulmuştur: 

 

(1) Yaklaşık 2500 yıl yaşamış oldukları ana topraklarından, 1915 ile 1923 yılları arası 

Osmanlı İmparatorluğunun yaklaşık 2 milyon Ermeni‟den 1.5 milyonunun öldürülmesine 500 

bininin yurdundan zorla kaçmasına sebep olmasından dolayı orada yaşayan Ermeniler 

atılmışlardır. 
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(2) İlk defa „İnsanlığa karşı suçlar‟ adı altında 24 Mayıs 1915‟te (Üçlü ittifak) İngiltere, 

Fransa ve Rusya tarafından oluşturulmuş bir komite var olmuştur. 

 

(3) Bu ortak bildiride „İnsanlığa ve uygarlığa karşı Türkiye‟nin bu suçları, Üçlü ittifak 

devletleri yücelikleri gereği Osmanlı Hükümetinin bu durumdan suçlu olduğunun 

sorumluluğunu üstlerine alıyorlar ki o zaman o ülkelerin ajanları o zamanki katliamın 

olduğunu da belirtiyorlar. 

 

(4) 1. Dünya Savaşı sonrası Türk Hükümeti, Katliamda ve Ermenilere verilen zararlarda olan 

durumu, Ermeni soykırımının suçlanan üst düzeyde yetkililerinin organize suça kalkıştıkları 

gerekçesiyle zanlı ilan ediliyor. 

 

 (5) Bu yeni Türk rejimi(O zamanki yeni Cumhuriyet) sorumlu tutuldu ve yargılandı 

Ermenilere karşı katliam düzenlemek ve uyguladıkları için. 

 

 (6) Savaş Bakanı Enver, İçişleri Bakanı Talat ve Donanma Bakanı Cemal, Ermeni soykırımın 

baş aktörleri oldukları gerekçesiyle ölüme mahküm edildiler fakat mahkemelerin kararı 

zorlayıcı değildi. 

 

(7) Ermeni Soykırımı ve yanlış mahkeme kararları, Vatikan‟da, Amerika‟da, Britanya‟da, 

Fransa‟da, Almanya‟da, Avusturya‟da, Rusya‟da ki ulusal arşivlerde mevcuttur. 

 

(8) Amerika Birleşik Devleti, Ulusal Arşiv ve Kayıt Yönetimi Ermeni Soykırımı ile ilgili 

bütün belgeleri eksiksiz tutar ve 59‟no‟lu kayıtın altına da,  867.00 ile 867.40 no‟lu belgeler 

ilgili kurumlara ve halka açıktır. 

 

(9) 1913 ile 1916 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğunda Büyükelçilik yapmış Değerli 

Henry Morgenthau,  birçok yetkili tarafından oluşan protesto önderliğinde mağdur olan 

Ermeni halkını Ermeni Soykırımından Korumaya yönelik Osmanlı devleti Müttefiklerine 

karşı atak başlattı. 

 

(10) Büyükelçi Morgenthau‟ya göre, Osmanlı İmparatorluğunun politikasının ‟bir ırkı imha‟ 

etme girişiminde olduğu Amerika Dışişleri‟ne bildirildi,16 Temmuz 1915‟te, ABD Dışişleri 

Bakanı Robert Lansing tarafından Osmanlı Hükümeti‟ne uyguladığı bu politikanın 

durdurulması için Nota verdi. 

 

(11) 9 Şubat 1916‟da 12. eşzamanlı Karara göre, Ermenilerin yaşadıkları tarifsiz 

acıyı,hastalığı,açlığı bir nebze durdurabilmek ,unutturabilmek için bu ülkenin vatandaşları 

tarafından fonlara bağış yapılması ve bir günün onlar adına verilmesi düşünülmüştür. 

 

(12) Yakın Doğu kurtarma örgütü olarak bilinen yardım kuruluşu tarafından Başkan 

Wilson‟un da Ermeni vatandaşlarıyla aynı fikirde bulunmanın verdiği duyguyla, 166 milyon 

dolar, 1915 ile 1930 yılları arasında 132 bin yetim ki bunlar Amerikanın evlatları oldular, 

yardımda bulunuldu. 

 

(13) 11 Mayıs 1920‟de kararı alınmış 359.‟uncu Senato Oturumu, Dışişlerinin Senato 

Komitesinin alt komiteleri tarafından ileri sürülen olasılıklar, Ermeni İnsanların çektiği diğer 

zulümlerden ve katliamın gerçekliği nedeniyle kabul edilmiştir. 
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(14) 13 Nisan 1920‟deki karara göre, General James Harbord tarafından Amerikan Askeri 

Senatosuna edilen raporda, bütün çağların en muazzam suçlarından biri, yüzlerce Ermeni‟nin 

unutamayacağı bir anı bırakmıştır. 

 

(15) Adolf Hitler‟in Polonya‟ya karşı 1939 yılında ordusuyla yaptığı toplu katliamından 

sonra, bütün bunlardan sonra „kim konuşur bugünkü Ermenilerin imhası hakkında?‟ 

 

(16) Raphael Lemkin tarafından 1944 yılında soykırım terimini icat eden bu şahıs tarafından,  

soykırım örneği olarak 20. yüzyıldaki Ermeni soykırımı verilir. 

(17) 11 Aralık 1946‟da Lemkin‟in çağrısıyla Birleşmiş Milletler tarafından soykırım üzerine 

alınan ilk karar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kararı 96(1) ve Birleşmiş Milletler 

Soykırım Sözleşmesince Ermenilere yapılan Soykırım gibi durumları önlemek için var olan 

güçlerini kullanacağını belirtmiştir. 

 

 (18) 1948 yılında Birleşmiş Milletler Savaş Komisyonu Ermeni Soykırımını Modern çağın 

insanlığa karşı işlenmiş suçlara karşı Nürnberg Mahkemelerince alınan bu kararın emsal teşkil 

etmesini hatırlatır. 

 

(19) İnsanlığa Karşı Suçlar kategorisi, Tokyo ve Nürnberg sözleşmelerinde 6c ve 5c 

maddeleri tarafından belirtilir.  Türkiye topraklarında Yunan ve Ermeni ırkına karşı işlenen bu 

suçlar Komisyonun 1915 teki ittifakla uygun bir şekilde ve Sevr antlaşmasının 230 maddelik 

hükümlerini kapsayacak şekilde rapor olarak belirtildi.  

 

(20) 8 Nisan 1975 yılında Temsilciler Meclisi Kararıyla:‟Bu 24 Nisan 1975, bundan böyle 

İnsanlık dışı bir hareketin hatırlanmasının Ulusal Günü‟ olarak ilan edildi ve özellikle 

soykırımın kurbanlarının atalarını anma günü olarak bilinmesini ABD halkı tarafından 

bilinmesine yönelik çağrıda bulunuldu. 

 

(21) 22 Nisan 1981 yılı, 4838 ilan numaralı Başkan Ronald Reagan‟ın konuşması, 

‟Ermenilere, Kamboçyalılara ve diğer milletlere uygulanan zulümlerden dolayı oluşan 

soykırımlardan dersler çıkarılarak önlemler alınmalı ve de bu yaşanılan soykırımlar asla 

unutulmamalı‟ 

 

(22) 10 Eylül 1984 yılında 247 numaralı Temsilciler Meclisi Kararı:‟ ‟Bu 24 Nisan 1975, 

bundan böyle İnsanlık dışı bir hareketin hatırlanmasının Ulusal Günü‟ olarak ilan edildi ve 

özellikle soykırımın kurbanlarının yaklaşık 1.5 milyon olan Ermeni atalarını anma günü 

olarak bilinmesini ABD halkı tarafından bilinmesine yönelik çağrıda bulunuldu.‟ 

 

(23) 20. yüzyıldaki soykırıma tek örnek olmayan Nazi soykırımı üzerine Birleşmiş Milletler 

İnsan Hakları komisyonu tarafından „Soykırımın cezalandırılması ve önlenmesinin nedenleri 

hakkındaki çalışmayı 1985 yılında raporladı.  Bunlar haricinde, Nazi soykırımı haricinde de 

bir soykırım belirtmek gerekirse, „1915-1916 yılları arasında Osmanlının Ermeni katliamı‟dır. 

 

(24) Bu rapor Ermeni nüfusunun yarısından fazlasının, en azından 1 milyonunun, güvenilir 

kaynaklarca öldürüldüğü tahmin edildi.  Bu durum ABD,Almanya,Britanya arşivleri ve 

Osmanlı imparatorluğunda görev yapmış güvenli diplomatlar tarafından ki bunların tümü 

Almanya‟da mevcuttur,rapor ile doğrulanmıştır. 

 

(25) ABD Soykırımları anma Konseyi, 30 Nisan 1981 tarihli karar gereğince ABD Soykırım 

anma Müzesi, Ermeni Soykırımını müzede barındırıyor ve bu tarihten sonra da 

barındıracaktır. 
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(26) 1982 yılındaki ifadenin incelenmesi sonucunda, Ermeni Soykırımının belirsizliğini 

koruduğu belirtilirken, ABD‟nin Temyiz Mahkemesi, ABD‟nin politikasını ilgilendirmeyen 

görüşten sonra „Ermeni Soykırımının ABD kayıtları üzerindeki belirsizliği‟ uzun zamandır 

devam eden ABD politikasına aykırı olması kayıt edildi. 

 

(27)5 Haziran 1996‟da 3540 numaralı tasarı (Dışişleri operasyonları, 1997 yılındaki 

programlarla ilgili uygun hareketler ve İhracat finansları ile ilgili) 3 milyon dolarlık yardım 

(Türkiye‟nin ABD‟deki lobicilik ödemeleri tutarı), eğer Türkiye Ermeni Soykırımı kabul edip 

kurbanların anılarına saygı duyacak adım atmazsa verilmeyeceğine dair kabul edildi. 

 

(28)Başkan William Jefferson Clinton,24 Nisan 1998 yılında:‟Osmanlı İmparatorluğunun 

1915-1923 yılları arasında 1.5 milyon Ermeni‟yi katledişinin üzüntüsünden dolayı Amerikalı 

Ermeni vatandaşlarımızın duygularına bizde katılıyoruz.‟. 

 

(29)Başkan George W. Bush,24 Nisan 2004 yılında:‟Osmanlı İmparatorluğu zamanında 1.5 

milyon Ermeni‟nin zorla öldürülmesi ve sınır dışı edilmesi ve 20. yüzyılın en korkunç 

trajedilerinden birini anmayı durdurmalıyız.‟. 

 

(30)Ermeni Soykırımının Ulusal Camialarca tanınmasına rağmen, içeride ve dışarıda bozulan 

otoriteyi cezalandırmak için yapılan bu Ermeni Soykırımındaki bu hareketler, ileride olası 

herhangi Soykırım hareketini engellemeye yönelik karar olmasına neden olmuştur. 

 

3. OTURUM, POLİTİKANIN AÇIKLANMASI 

 

Temsilciler Meclisi 

 

(1) Sorumlu makamlara karşı Türk Mahkemelerinin yargısının zorlanmasının Ermeni 

Soykırımının ABD‟deki Ulusal Kayıtlarını etkilemesi ve etnik temizlik, insan haklarına karşı 

duyarlılığına uygun bir şekilde Başkanın dış politika oluşturması önemlidir; 

 

(2) 1.5 milyon Ermeni‟nin öldürülmesinin kasıtlı ve bilinçli öldürülmesine yönelik Başkanın 

her yıl Ermenileri anmasına ve Ermenilerin ABD hükümeti tarafından korunmasına yönelik 

şanlı tarihimizin hatırlatılmasına çağrıda bulunulur. 

 

  

*     *     * 

 

VENEZUELLA  

 

14 Temmuz, 2005  

 

Milli Meclis: 

 

Başkan: Nicolas Maduro Moros 

 

Karar:  Ermeni halkına, hükümetine, ve güçlü ve büyüyen Ermeni Venezuellalı toplumuma 

ifade ile bunun sadece ertelenmiş bir insancıl doğrulama olduğu kararı. 

 

Resmi Gazete: No.38,230 7/18/2005 

Oysa 
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Tarihte ilk planlı, düzenli yapılan soykırım 90 yıl önce Genç Türkler tarafından, Pantürkizm 

ideolojisi olarak neredeyse 2 milyon Ermeni‟yi katlederek yapılmıştır. 

 

Oysa  

Bu tarz suçlar tekrar olmaması ve kurbanların insanlık ve milli haklarını onarmak için 

kınanmalıdır. 

 

Oysa 

Bu soykırım Türk insanları ve diğer tüm insanlar tarafından reddi hak ediyor. 

 

Oysa  

Venezuela insanı ve Senatosu devamlı olarak, terörü, ırksal, etniksel dinsel ve siyasal ayrımı 

kınamıştır. 

 

OysaVenezuela insanı ve devleti kalıcı olarak devlet terörüyle beraber tüm terör çeşitleriyle 

savaşır. 

 

Oysa 

Siyasal neden ve çıkarlara dayanarak, bu soykırım üzerinden görüşerek tarihi değiştirme 

çabası vardır. 

 

Milletler Meclisi Kararı 

 

Bir: Ermeni halkına, devletine ve güçlü Ermeni Venezuelan halkına, desteğin geçerli ve 

gecikmiş insani bir adalet olduğunu belirtme. 

 

İkinci: Avrupa Birliği‟nden Türkiye‟nin Ermeni Soykırımını tanıyana üyelik teklifini 

ertelemesini istemek 

Üçüncü: Ermeni Parlamentosu ve Ermeni Dini Otoritelere bu kararın ulaşması için bir komite 

düzenlemek 

 

Dördüncü: Ermeni Halkıyla Dostluk için Parlamento Grubu düzenlemek. 

 

Federal Yasama, Milli Meclisin merkezinde, verilmiş, imzalanmış ve mühürlenmiştir. 

Caracas, 14 Temmuz 2005. Bağımsızlığın 195. Federasyonun 146. Yılı.  

 

 

*     *     * 

AVRUPA PARLAMENTOSU 

 

28 Eylül 2005 

 

„‟Türkiye‟nin Avrupa Birliği‟ne girişi için ön şart olan Ermeni soykırımını tanıması için 

yapılan 5. görüşme;‟‟ 

 

Parlamento tarafından kabul edilen metinler 

Çarşamba, 28 Eylül 2005 - Strazburg 

Türkiye ile müzakerelerin açılması 

Geçici Baskı 

 

P6_TA-PROV (2005) 0350 
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B6-0484, 0.487 , 0.498, 0.502 ve 0505/2005 

Türkiye ile müzakerelerin açılmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu kararı 

Avrupa Parlamentosu, 

- 15 Aralık 2004 yılındaki, 004 yılı ilerleme raporu kararı ve Türkiye‟nin katılım(1) 

sürecindeki gelişimi üzerine komisyonun tavsiyeleri ve de 18 Haziran 1987 yılındaki kararlar 

ile 15 Aralık 2004 yılındaki kararları gereğini dikkate alarak, 

 

- 6 Temmuz 2005 yılındaki Türkiye‟de yaşayan kadınların sosyal, ekonomik ve politik 

hayattaki rolü üzerine alınan kararla ilgili olarak, 

 

- 17 Aralık 2004 yılındaki Avrupa Konseyi toplantısının sonuçlarını göz önünde 

bulundurarak, 

 

- 29 Haziran 2005 tarihinde Komisyon tarafından sunulan, Türkiye ile katılımı ile ilgili 

müzakerelerin şemasını dikkate alarak, 

 

- Türkiye ile ilgili müzakerelere başlarken , Avrupa Konseyi tarafından alınan kararları 

dikkate alarak, 

 

-  Kıbrıs (3) hakkında 21 Nisan 2004 yılında alınan kararlarla ilgili olarak, 

 

-  Kural 103(4) Usulü kuralları dikkate alınarak, 

 

A. Komisyon, Türkiye‟nin, Kopenhag politik kriterlerini tam olarak yerine getirdiğini ve 

katılım müzakerelerinin başlayabileceğini belirtir, 

B. 2002 yılındaki Avrupa Konseyi kararı gereğince, Türkiye Kopenhag politik kriterlerini 

yerine getirirse erteleme olmadan müzakerelere başlanabilecek, 

C. 15 Aralık 2004 yılında Avrupa Parlamentosu kararında belirtildiği gibi, katılım 

müzakerelerinin başlayabilmesi için gerekli kriterler yerine getirildikten sonra, bakanlıklar 

arasında görüşmeler, insan Hakları alanında, temel özgürlükler alanında görüşmeler 

başlayacaktır, 

 

D.  

. 

. 

 

*     *     * 

LİTVANYA  

 

15 Aralık, 2005 

 

Meclis Ermeni Soykırımı Tanıma Hakkındaki Kararı,  

Vilnius 2005-12-15 

 

Litvanya Cumhuriyeti Meclisi Ermeni Soykırımı 90. Yılını işaret ederek, Osmanlı 

İmparatorluğundaki Türkler tarafından Ermenilere 1915‟te yapılan soykırımı kınayarak, Türk 

Cumhuriyetini bu tarihsel gerçeği tanımaya davet eder. 

 

LITVANYA MECLİSİ BAŞKANLARI:  
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Osmanlı Türklerinin Ermenilere uyguladıkları 1915 soykırımını kınayan kararın 

tartışmasında, 141 Lituan milletvekilinden 55 i 15 Aralık‟ta yer aldı. Belgeye 48 Lituan 

milletvekili desteğini açıkladı,   

 

3 ü kaçındı, önergeye itiraz eden çıkmadı. Kararı kabul eden milletvekillerinin çoğu, 

“Memleket Birliği” üyeleri- 13 kişi, 11 milletvekili  “İşçi Partisi”nden 6 kişi liberal ve sosyal 

demokratlardan, 5 liberal ve demokratlar, 4 sosyal demokrat, 3 milletvekilinin de Milli 

bölümden olduğu belirtildi. İşçi partisi, Sosyal demokratlar ve Halk partisinden 1‟er kişi 

karardan kaçındı.  

 

*     *     * 

 

BULGARİSTAN 

 

31 MART 2006 

 

Bulgaristan Parlamentosu,  

 

Ermeni Soykırımını tanımaya yönelik tasarıyı oylandı.  

 

Bulgaristan‟ın en etkin partilerinden birinin, Özgürlükler ve Haklar Hareketi‟nin etkin  olduğu 

bir dönemde meclisin ajandasında yer alıp görüşüldü.  

 

Özgürlükler ve Haklar Hareketi Türk etnik kökenlidir. Bulgaristan Parlamentosu ve 

koalisyonla kurulmuş hükümet Türkiye taraftarı olmamakla berber bu tasarı kabul 

edilmemiştir.  

 

*     *     * 

 

ARJANTİN 

 

15 Ocak 2007 

 

„‟Yasa, 24 Nisan‟ın „Ermeni Soykırımı anısına insanlara saygı ve tolerans günü‟ olarak 

Arjantin kongresinden geçmiştir‟‟ 

 

Yasa 26.199 

Anma Törenleri 

BUENOS AIRES, 13 Aralık 2006 

RESMİ BÜLTEN, 15 Ocak 2007 

 

İÇİNDEKİLER 

ERMENİ-SOYKIRIMI-ANMA 

 

Senato ve Temsilciler Meclisi Kongresi toplanarak, aşağıdakini kanunu yürürlüğe koymuştur: 

 

Standart 5 Bölümden oluşur. 

 

BÖLÜM 1:   24 Nisan her yıl, Ermeni milletinin maruz kaldığı soykırımı  “ Hoşgörü ve 

halklar arasında saygı” günü olarak ilan edilir ve soykırımın hatırasının kalıcı bir ders olması 

bugünün basamaklarında  ve yarınki amaçlarımız arasında olmalıdır. 
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MADDE 2:   Ermeni özgeçmişli her bir kamu sektörü çalışanı ve yöneticisine, toplumlarını 

etkileyen trajediyi 24 Nisan‟ı anmak üzere düzenlenen aktivitelerinde bulunma olanağı 

vermek. 

 

MADDE 3:   İlköğretim ve ortaöğrenim kuruluşlarındaki öğrencilerin Madde 1‟de belirtilen 

bildirimler çerçevesinde bilgilendirilmesi. 

 

MADDE 4: Eyalet yönetimlerinin bu yasa hükümlerine uymaları konusunda kendinizi görevli 

hissediniz. 

MADDE 5: Üst makamlara iletiniz. 

 

Imzalayan 

Balestrini-Pampuro-Hidalgo-Estrada   

 

*     *     * 

 

ŞİLİ 

 

5 Haziran 2007  

 

Metin Şili Senato Kararı  

Ermeni Soykırımı tanıma  

  

 

Sayın Senato  

 

Göz önüne alındığında:  

 

1. 24 Nisan, 1915, İstanbul, sonra Türk İmparatorluğu'nun başkentinde haksız tutuklama ve 

daha sonra Ermeni cemaatinin tüm önde gelen sınıfının kaybolması sonrasında, 24 Ermeni 

nüfusunun sistematik imha politikası nedeniyle başında imparatorluk yetkililerinin bulunduğu 

bir hareket;  

 

2. Bu vahşi soykırım, 1915 ve 1923 yılları arasında, yürürlüğe giren bu yasa sonucunda 

binlerce yıldır atalarının topraklarında yaşayan 1,5 milyon Ermeni vatandaşların ölümüyle 

sonuçlandı;  

 

3. Bu kınanan eylem 20. yüzyılda ve hatta herhangi bir hüküm veya yorumlanması ile, bu 

milletin, insan haklarını apaçık ihlal ettiğinizi ilk etnik temizliği oluşturdu;  

 

4. Bu niyet Ermeniler ve dünyada onların çeşitli örgütler, uluslararası toplumun bir parçası 

olarak soykırımı tanıyabilir ve tanıyacaktır, sonuna kadar insanlığın ortak belleği ve büyük 

güçlerin duyarlılıklarına rağmen böyle bir olay kolay kolay silinmez ;  

 

5. Böyle bir tanınma 1985 yılında, BM‟nin Alt Komisyonu tarafından Ayrımcılığı Önleme ve 

Korumaya yönelik azınlıkların üzerine bir soykırım olarak Ermeni meselesi mesela, verildi;  

 

6. Uruguay, Arjantin, Yunanistan, Bulgaristan, Belçika, Rusya, İtalya, Lübnan, İsveç, İsviçre, 

Hollanda, Venezuela, Litvanya, Kanada ve Fransa gibi ülkelerin Avrupa Parlamentosu'nun da 

yaptığı gibi kendi kararlarını vermişler;  
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7. Bizim Milletimiz, diğer antlaşmalar ne kadar önemli olursa olsun, Uluslar arası İlişkileri 

İnsan hakları üstünlüğü çağrıştıracak şekilde imzalanmalı; 

 

8. 1985 yılından beri gelen ahlaki ve etik zorunluluğun sürmesi, Şili‟ye yasa yaptırdı ve 

bunun sonunda Osmanlı Hükümetinin savunmasız insanlara karşı yaptığı soykırımdan dolayı, 

Uluslar arası komitelerden ve özellikle Türkiye‟den zorunlu tazminat istendi; 

 

Bu özetlenen sorunların, Sayın Cumhuriyet Senatosu tarafından karar olarak;  

 

1. Ermeni soykırımını yaşayan insanları desteklemek için 

2. BM 1985 yılı kararına uyarak yapıldı. 

 

*     *     * 

 

AVUSTRALYA 

 

25 MART, 2009 

 

Bu Konsey Ermeni soykırımını insanlığa karşı işlenmiş olan suçlardan en büyüklerinden biri 

olarak sayar ve – 

 

1. Soykırım‟da masum erkeklerin, kadınların ve çocukların anısına Avustralyalı Ermenilerin 

üyeleri katılır; 

 

2. Dinsel, kültürel, Irksal bütün hareketlerle birlikte Ermenilere yapılan soykırımı da kınar; 

 

3. İnsanlık tarihindeki böyle karanlık olaylardan ders çıkartarak,bir daha böyle bir olayın 

tekrarlanmasına izin verilemez; 

4.Ermeni Soykırımındaki tanıklara ve kurbanlara Avustralya halkı tarafından her türlü önemli 

yardımların yapılmasının bilincindedir; 

 

5.Ermeni Soykırımının resmen kınanması için Federal Hükümete çağrıda bulunulacaktır. 

  

 

*     *     * 

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

 

4 Mart, 2010 

 

TEMSİLCİLER MECLİSİ 252 NO.LU KARAR TASARISINA 

YÖNELİK DIŞ İLİŞKİLER KOMİTESİ KARARI 

 

Başkanın; Amerika Birleşik Devletleri‟nin dış politikasının, Ermeni Soykırımı ve diğer 

konularda ülkemizin belgelerinde ifade edilmiş insan hakları, etnik temizlik ve soykırım 

meseleleriyle ilgili uygun yaklaşım ve hassasiyeti yansıtmasını sağlamaya davet edilmektedir.   

 

Karara bağlandı ki: 

 

KISA BAŞLIK 
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BÖLÜM 1 

Bu karar, “ABD‟nin Ermeni Soykırımı Kararı Kayıtlarının Teyit Edilmesi” olarak da 

adlandırılabilir. 

 

TESBİTLER: 

 

BÖLÜM 2 

Temsilciler Meclisi şu bulgulara ulaşmıştır: 

 

1- Ermeni Soykırımı, Osmanlı İmparatorluğu tarafından tasarlanmış ve 1915‟ten 1923‟e kadar 

uygulanmıştır. Yaklaşık 2 milyon Ermeni‟den 1.5 milyon erkek, kadın ve çocuk öldürülmüş, 

hayatta kalan 500 bin kişi evlerinden sürülmüş ve bu durum, Ermenilerin tarihi vatanlarındaki 

2 bin 500 yıllık varlıklarının ortadan kalkmasıyla sonuçlanmıştır. 

 

2- 24 Mayıs 1915 tarihinde, İttifak Güçleri, İngiltere, Fransa ve Rusya ilk defa bir başka 

devleti “insanlık suçu işlemekle” itham eden ortak bir açıklama yayımlamıştır. 

 

3- Bu ortak açıklamada, “İttifak Güçleri, bu suçlar dolayısıyla Osmanlı Hükümeti‟nin bütün 

üyelerini ve bu katliamları gerçekleştiren memurlarını şahsen sorumlu tutacağını kamuoyu 

önünde bildirmektedir” denilmiştir. 

 

4- Birinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan Türk Hükümeti, Ermeni Soykırımı‟nın 

“düzenlenmesine ve yürütülmesine” karışan ve “Ermenilerin katliamında ve yok edilmesinde” 

rol oynayan üst düzey liderleri suçlamıştır. 

 

5- Jön Türk Rejimi‟nin yetkilileri, bir dizi savaş mahkemesinde yargılanmış ve Ermeni 

Halkına karşı katliam düzenlemek ve yürütmek suçlamalarından hüküm giymiştir. 

 

6- Ermeni Soykırımı‟nın baş düzenleyicileri Savaş Bakanı Enver, İçişleri Bakanı Talat ve 

Denizcilik Bakanı Cemal, suçlarından dolayı idam cezasına mahkûm edilmiş ancak bu 

kararlar infaz edilmemiştir. 

 

7- Ermeni Soykırımı ve ülke içindeki bu hukuki noksanlıklar, Avusturya, Fransa, Almanya, 

Büyük Britanya, Rusya, Birleşik Devletler, Vatikan ve daha birçok ülkenin ulusal arşivlerinde 

kuşkuya yer bırakmayacak kanıtlarla belgelenmiş ve bu geniş kanıt birikimindeki olguların, 

olayların ve sonuçların birbirinin aynısı olduğu görülmüştür. 

8- ABD Ulusal Arşivi ve Kayıtlar Dairesi, özellikle Dışişleri Bakanlığı‟nın 59‟ncu Kayıt 

Grubu‟ndaki kamuya ve ilgili kurumların kullanımına açık olan 867.00 ve 867.40 sayılı 

dosyalarında Ermeni Soykırımı üzerinde kapsamlı ve detaylı belgeler bulundurmaktadır. 

 

9- 1913‟ten 1916‟ya kadar ABD‟nin Osmanlı İmparatorluğu büyükelçiliği görevini yürütmüş 

olan Sayın Henry Morgenthau, aralarında Osmanlı İmparatorluğu‟nun müttefiklerinin de 

olduğu birçok ülkenin yetkilisiyle birlikte Ermeni Soykırımı‟na karşı protestolar organize 

etmiş ve bunlara öncülük yapmıştır. 

 

10- Büyükelçi Morgenthau, ABD Dışişleri Bakanlığı‟na Osmanlı İmparatorluğu hükümetinin 

politikasını “bir ırkı yok etme kampanyası” olarak tanımlamış ve kendisine 16 Temmuz 1915 

tarihinde ABD Dışişleri Bakanı Robert Lansing tarafından, “Ermeni soykırımının  

durdurulmasına yönelik… adımlarınız Bakanlığımızca onaylanmıştır” talimatı verilmiştir. 
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11- Senato‟nun 12 Şubat 1916 tarihinde aldığı kararda, “ABD Başkanı'ndan bu ülkenin 

vatandaşlarının şu anda açlık, hastalık ve tarifi mümkün olmayan acılar içinde bulunan 

Ermenilerin durumlarının iyileştirilmesi için toplanan bağışlara katkıda bulunabilecekleri bir  

günün belirlemesi saygıyla talep edilmektedir” denilmiştir. 

 

12- Başkan Woodrow Wilson bu fikri benimseyerek, Amerikan halkının evlatlığı olan 132 bin 

yetimin de aralarında bulunduğu Ermeni Soykırımı‟ndan kurtulanlara 1915 – 1930 yılları 

arasında 116 milyon dolar yardım yapan ve bir kongre kararıyla kurulmuş olan Yakın Doğu 

Yardım Komitesi‟nin oluşumunu desteklemiştir. 

 

13- Senato‟nun 11 Mayıs 1920 tarihli 359 numaralı kararı, “Senato Dış İlişkiler Komitesi‟nin 

alt komitesindeki oturumlarda verilen ifadeler, Ermeni halkının karşılaştığı bildirilen katliam 

ve diğer vahşetlerin gerçek olduğunu ortaya koymuştur. 

 

14- Bu karar, General James Harbord önderliğindeki Amerika'nın Ermenistan Askeri 

Misyonu'nun 13 Nisan 1920'de Senato'ya sunduğu ve "kesme, şiddet, işkence ve ölüm 

olaylarının 100 güzel Ermeni vadisi üzerindeki etkisi sürüyor ve bu bölgeye gidenlerin çok 

azı 

tüm zamanların bu en büyük suçuna dair kanıtlardan kaçabiliyor" ifadelerine yer verilen 

raporun ardından alınmıştır. 

 

15- ABD Yahudi Soykırımı‟nı Anma Müzesi‟nde sergilendiği gibi, 1939 yılında hiçbir 

kışkırtma olmadan ordularına Polonya‟ya saldırı emri veren Adolf Hitler, buna karşı 

çıkanlara, “Tüm yaşananlara rağmen bugün kim Ermenilerin yok edilmesinden bahsediyor 

ki?” demiş ve Yahudi Soykırımı için gerekli ortamı oluşturmuştur. 

 

16- 1944 yılında “soykırım” terimini ortaya atan ve Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın 

Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi‟nin ilk savunucularından olan Raphael Lemkin, 

Ermenistan‟da yaşanan olayları, 20‟nci yüzyılda gerçekleşen soykırımlar için kesin bir örnek 

olarak göstermiştir. 

 

17- Gerek Lemkin‟in çağrısıyla 11 Aralık 1946‟da kabul edilen ilk Birleşmiş Milletler 

soykırım kararı olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu‟nun 96(1) numaralı kararı gerekse de 

Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Ermeni 

Soykırımı‟nı Birleşmiş Milletlerin mevcut standartlarını düzenleyerek önlemek ve 

cezalandırmak istediği suç türü olarak tanımıştır. 

 

18- Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Komisyonu 1948‟de Ermeni Soykırımı‟nı “tam olarak… 

yeni kullanılmaya başlanan „insanlığa karşı işlenmiş suç‟ teriminin kapsamına alınması 

istenen eylemlerden birisi” olarak tanımlamış ve Nürnberg Mahkemeleri için emsal 

teşkil edebileceğini belirtmiştir. 

 

19- Komisyon, “Sevr Barış Antlaşması‟nın 230‟uncu maddesindeki hükümler, açık ve 1915 

yılında İttifak Güçleri‟nin yaptığı açıklamaya uyumlu bir şekilde… Türk topraklarında etnik 

kökeni Ermeni ya da Rum olsa bile Türk vatandaşlarına yönelik saldırıları kapsamayı 

amaçlamaktadır. Bu madde, Nürnberg ve Tokyo Antlaşmaları‟nın 6c ve 5c maddelerine emsal 

olmakta ve bu antlaşmalarda ortaya konulan şartlar dahilinde „insanlığa karşı işlenen suçlar‟ 

kategorisine bir örnek teşkil etmektedir” demiştir. 
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20- Temsilciler Meclisi‟nin 8 Nisan 1975 tarihinde kabul edilen 148 sayılı ortak kararı 

şöyledir: “24 Nisan 1975, İnsanın Acımasızlığını İnsana Hatırlatma Günü olarak kabul 

edilmiş ve ABD Başkanı‟na Amerikan halkını, bu günü başta Ermeni soyundan gelenler  

olmak üzere bütün soykırım kurbanlarını anma günü olduğunu hatırlamaya çağıran bir 

açıklama yapması yetkisi verilmiş ve talep edilmiştir.” 

 

21- Başkan Ronald Reagan, 22 Nisan 1981‟de gerçekleştirdiği 4838 sayılı açıklamasında, 

“Yahudi Soykırımı‟ndan alınan dersler, öncesinde yaşanan Ermeni soykırımı ve sonrasında 

yaşanan Kamboçyalı soykırımı ve diğer başka birçok kişinin başına gelen benzer olaylar gibi 

hiçbir zaman unutulmamalıdır” ifadelerini kullanmıştır. 

 

22- Temsilciler Meclisi‟nin 10 Eylül 1984‟te aldığı 247 sayılı karar şöyledir: “24 Nisan 1985, 

İnsanın Acımasızlığını İnsana Hatırlatma Günü olarak kabul edilmiş ve ABD Başkanı‟na 

Amerikan halkını, bu günü 1.5 milyon Ermeni başta olmak üzere bütün soykırım kurbanlarını 

anma günü olduğunu hatırlamaya çağıran bir açıklama yapması yetkisi verilmiş ve talep 

edilmiştir.” 

 

23- Birleşmiş Milletler Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt 

Komisyonu'nun 1985 yılında yaptığı kapsamlı çalışma ve müzakerelerin ardından "Soykırım 

Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sorunu Çalışması" başlıklı raporu 1‟e karşı 14 oyla 

kabul etmiştir. Bu raporda, "Nazilerin yaptığı sapkınlık, ne yazık ki 20‟nci yüzyılın tek 

soykırım davası olmamıştır. Örnekler arasında… 1915-1916 yıllarında Osmanlıların 

Ermenilere yaptığı kıyım da gösterilebilir" denilmektedir. 

 

24- Bu raporda ayrıca, "Ermeni nüfusunun yarısından fazlasına tekabül etmesi muhtemel en 

az 1 milyon Ermeni'nin öldürüldüğü ya da ölüme yürütüldüğü yönünde bağımsız otoritelerin 

ve görgü tanıklarının güvenilir tahminleri bulunmaktadır. Bu [durum], Amerikan, Alman ve 

İngiliz arşivlerinde yer alan belgelerle ve aralarında Osmanlı'nın müttefiki Almanların da 

bulunduğu ülkelere ait o dönemde görev yapan diplomatların raporlarıyla da 

desteklenmektedir" ifadesi yer almaktadır. 

 

25- Bağımsız bir federal kurum olan ABD Yahudi Soykırımı‟nı Anma Konseyi, 30 Nisan 

1981'de oybirliğiyle, ABD Yahudi Soykırımı‟nı Anma Müzesi'nde Ermeni soykırımına yer 

vermeyi kararlaştırmıştır ve o günden beridir de bu kararını uygulamaktadır. 

 

26- ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 1982 yılında yapılan Ermeni Soykırımı'yla ilgili 

eldeki bilgilerin muğlak olduğuna ilişkin hatalı değerlendirmeyi (daha sonra geri çekilmiştir) 

ele alan Washington DC Temyiz Mahkemesi, ABD'nin ilgili politika belgelerini inceledikten 

sonra 1993 yılında Ermeni Soykırımı'yla ilgili ABD kayıtlarının muğlak olduğu konusundaki 

değerlendirmenin "ABD'nin uzun süredir var olan politikasıyla çelişkili olduğu ve nihayetinde 

de geri çekildiği"ne karar vermiştir. 

 

27- 5 Haziran 1996'da Temsilciler Meclisi, 1997 tarihli, 3540 sayılı Dış Operasyonlar, İhracat 

Finansmanı ve İlgili Program Ödenekleri Kanunu‟nda yapılan değişiklikle, Türk 

Hükümeti'nin Ermeni soykırımını tanıyana ve kurbanlarının anısını yüceltene kadar 

Türkiye'ye yapılan yardımların 3 milyon dolar (Türkiye‟nin ABD'de lobicilik faaliyetleri için 

harcadığı tahmini miktar) azaltılmasına karar vermiştir. 

 

28- Başkan William Jefferson Clinton 24 Nisan 1998'de, "Bu yıl da tıpkı önceki yıllarda 

olduğu gibi Amerikan Ermenilerinin 1915 ile 1923 yılları arasındaki tehcir ve kıyımlar 
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neticesinde yaşanmış olan yüzyılın en acı verici dönemlerinden birini anmalarına eşlik 

ediyoruz " demişti. 

 

29- Başkan George W. Bush, 24 Nisan 2004'te şu açıklamayı yapmıştır: "Bugün, 20'nci 

yüzyılın en korkunç trajedilerinden biri olan Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde 1.5 

milyon Ermeni'nin zorla tehcir edilerek ve öldürülerek yok edilmesini anıyoruz."  

30- Ermeni Soykırımı'nın uluslararası alanda tanınmış ve kabul edilmiş olmasına karşın hem 

yerel hem de uluslararası yetkililerin, Ermeni Soykırımı sorumlularını cezalandıramamış 

olması, benzer soykırımların yaşanmasının ve ileride de yaşanabilecek olmasının bir 

sebebidir. Bu karar, ileride meydana gelebilecek soykırımların engellenmesine yardımcı 

olacaktır. 

 

 

POLİTİK YAKLAŞIM AÇIKLAMASI 

 

BÖLÜM 3 

ABD Temsilciler Meclisi; 

 

(1) Başkan'a Ermeni Soykırımı'yla ilgili ABD'deki kayıtlarda belgelenen insan hakları, etnik 

temizlik ve soykırımla bağlantılı meselelerle ilgili uygun yaklaşım ve hassasiyet ile adil bir 

karara varılmamış olmasının yarattığı sonuçları yansıtan bir ABD dış politikası oluşturması 

çağrısı yapmaktadır; 

 

(2) Başkan‟a, Ermeni Soykırımının anılacağı 24 Nisan‟da yapacağı konuşmada, 1.500.000 

Ermeni‟nin yeryüzünden silinmesini kesinkes tanımlamasını ve Amerika Birleşik 

Devletleri‟nin Ermeni Soykırımını engellemeye yönelik gururlu tarihini hatırlama çağrısı 

yapmaktadır. 

 

*   *   * 

 

 

 

İSVEÇ 

 

12 Mart 2010 

 

 

BM soykırım ceza sözleşmesi dikkate alarak;  

 

Bir taraftan, Türkiye, İsveç ve Avrupa Birliği ve diğer yandan Ermenistan, İsveç ve Avrupa 

Birliği ile ilişkiler göz önüne alındığında;  

 

Türk hükümetinin 1915 soykırım tarihi gerçeğini inkarını sorgularız.  

 

1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun son hükümeti tarafından işlenen tarihi gerçeği 

tanıtmak, Türk ve Ermeni halkları arasında uzlaşmaya katkıda bulunmak, Ermeni ve Türk 

halkları arasında diyalog teşvik amaçlı girişimlere destek vermek için; Türkiye Başbakanı‟nı, 

Avrupa Parlamentosu Başkanı‟nı, Avrupa Komisyonu Başkanı‟nı, Avrupa Birliği üyeleri 

Parlamentoları Başkanı‟nı uyarırız. 

 

*   *   * 
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BOLİVYA 

 

1 Aralık, 2014 

 

Anayasamız ayrımcılığa, insan hakları ihlallerine, soykırımlara karşıdır ve Ermeniler ile 

Kürtleri destekliyoruz, dayanışma ve dostluk elimizi uzatıyoruz. 

  

Bolivya Yasama Kurulu Ermeni halkının insan hakları savunması gerçekliğin ve adaletin 

yerine getirilmesi uğruna mücadelesine destek veriyor. Kurul Ermeni halkına uygulanan 

soykırımı ve çektiği acıların inkar politikasını kınıyor. 

 

*   *   * 

 

AVRUPA PARLAMENTOSU 

 

13 Nisan, 2015 

 

  

- Avrupa vicdanını geçmiş, 28 Eylül 2005, 28 Şubat 2002, 15 Kasım 2000,18 Haziran, 

1987 ve 2 Nisan 2009 tasarılarını duyum ardından 

 

 

 

- Birleşmiş Milletler, 1948 Soykırımı Önleme Ve Cezalandırma Konvansiyonunu 

duyum ardından 

 

 

- 123(2) Sayılı Uygulamalar Kurallarını göz önüne alarak  

 

A. Avrupa‟da savaşlar ve insanlığa karşı suçları önlemenin Avrupa‟yı birleştirme 

hareketinin ana amaçlarından biri olması nedeni ile 

 

 

B  Soykırımı Önleme ve Suçlarını Cezalandırma Konvansiyonu çerçevesinde Avrupa 

Parlementosu‟nun 18 Haziran 1987‟de resmen kabul ettiği 1915-1917 yıllarında cereyan eden 

ve Osmanlı İmparatorluğu‟ndaki Ermenileri içine alan trajik olayların soykırım teşkil ettiği 

için 

 

 

C 2 Nisan 2009‟da Avrupa Parlementosu‟nun geçmişin hatırlarını taze tutmak ve gerçekle yüz 

yüze gelmek ve hatırlamak amaçlı kararı ile üzerinde durduğu üzere 

 

D  Bu soykırımının özellikle Avrupa Birliği üzerinde yarattığı göçmen nüfusu gibi uzun 

dönemli etkileri nedeni ile 

 

 

E  Özellikle 1. Dünya Savaşı‟nın 100. Yıldönümü çerçevesinde Ermeni Soykırımı‟nın daha da 

büyük önem ifade etmesi ile 
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F  Türkiye‟nin 1950 Birleşmiş Milletler‟in Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması 

Konvansiyonu Bildirisini imzalamış olması nedeni ile 

 

 

G  Ermenilerin 2500 yıllık ana vatanlarından, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1915-1923 

yıllarında planlanan ve gerçekleştirilen Ermeni Soykırımı nedeni ile 2 milyonunun sınır dışı 

edilmeleri, 1,5 Milyon kadın, erkek ve çocuğun ölmesi, hayatta kalanların evlerinden 

sürülmeleri  nedeni ile 

 

 

H   24 Mayıs, 1915‟te Müteffik Kuvvetler, İngiltere, Fransa ve Rusya‟ın ortak olarak ilk defa 

bir devleti “insanlığa karşı suç” ile suçlar bir deklerasyonda bulunmaları ve adı geçen ortak 

bildiri aracılığ ile Müttefiklerin “Türkiye‟ni işlediği insanlığa ve medeniyete karşı bu yeni 

suçlar nedeni ile kendisini şahsen sorumlu tutacağı” sebebi ile  

 

I  Türk Hükümeti‟nin 1. Dünya Savaşı ardından Ermeni Soykırımı‟nı “organize eden ve 

uygulayan” üst derece liderlerini göz altına almaları nedeni ile  

 

 

J  Bir seri askeri mahkeme aracılığı ile Jöntürk Rejimi görevlilerinin mahkemeye çıkarılmaları 

ve Ermeni halkına yönelik olarak toplu kırımı organize etmek ve uygulamakla suçlu 

bulunmaları ve elebaşıları olan Şavaş Bakanı Enver, İçişleri Bakanı Talat ve Deniz Kuvvetleri 

Bakanı Cemal‟ın suçlarından dolayı ölümle cezalandırılmaları ancak mahkeme kararkarının 

uygulamaya sokulmamaları ile 

 

 

K  Soykırım teriminin babası ve Birleşmiş Milletler‟in Soykırım Konvansiyonu‟nun ilk 

savunucusu Raphael Lemkin‟in Ermeni olayını 20. Yüzyılın soykırım örneği olarak 

göstermesi nedeni ile  

 

 

L  Lemkin‟in önerisi üzerine Birleşmiş Milletler tarafından soykırım tasarısının kabulu 

ardınan, 11 Aralık 1946 tarihli BM Meclisi Kararı 96(1) ve BM Soykırım Konvansiyonu‟Nun 

her ikisi de Ermeni Soykırımı‟nı Birleşmiş Milletlerin önlemeye çalıştığı suç olarak tanımlası 

nedeni ile.   

 

  

1  Ermeni halkına karşı Osmanlı İmparatorluğu ve çeşitli Türkiye yönetimleri tarafından 1894 

ve 1923 yılları arasında planlanan ve sürekli olarak uygulanan soykırım hareketlerini, ana 

yurlarından atılmalarını, etnik temizlik adına kırımlarını, Ermeni kültürünü imha etmek ve 

sorumluluktan kaçmak ve işlenen suçlardan dolayı karanlığa saklanmayı lanetliyoruz 

 

 

2 Avrupa kardeşliği ruhu, birliği ve adalet duyguları ile, Ermeni soykırımının 100. 

Yıldönümünı anma girişimlerine katılıyor, 1,5 milyon masum Ermeni Soykırımı Ermenisi 

kurbanını anıyor; şehitleri, hayatları ve insanlık şerefleri için mücadele vererek hayatta kalan 

kahramanları önüne eğiliyoruz. 
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3  Hürriyet savaşı girişimlerini övüyor ve hayatlarının ve özgürlüklerini tehlikeye atarak 

Osmanlı soykırım girişiminde Ermenileri kurtarmaya çalışan aklı selim Osmanlı veya 

yabancıları yad ediyoruz 

 

 

4  Sivil toplum, seçilmiş veya seçilmemil vazifelileri, dernekleri ve medyayı bu olayı anmak 

için bir araya davet ediyor ve çalışma ve eforlarını tarihi adaleti yeniden tesis etmeye ve 

Ermeni Soykırımı kurbanlarına hediye etmeye davet ediyoruz. 

 

5 Komisyon ve Konseyi, Avrupa Birliği birimlerinin temsilcileri olarak Parlementomuza 

katılarak, daha büyük bir bilinçlilikle soykırım ve suclarını ve insanlığa karşı suçları önlemek 

amacı ile bu 100. Yılı ivmelemeye davet ediyoruz.  

 

6  Ermeni soykırımının resmen tanınması ve Ermeni soykırımının hafızalarda kalması için 

katılımda bulunan ve katılımda bulunmaya devam edenler teşekkür ediyor; bir şeffafkı bir 

birlik ruhu içinde onları bu yönde ilerlemeye davet ediyor, Ermenistan‟a ve Ermeni halkına 

olan sıkı desteğimizin devamını ve  soykırımın engellenmesi adına uluslararası çabanın 

devamını, soykırımın resmen tanınmasını, soykırımına uğrayanların haklarının geri 

verilmesini ve tarihi adaletin tesisine yönelik isteğimizi beyan ediyoruz.    

 

7   Herhangi bir ırksal veya dini ayırım yapmadan vrupa Soykırım Hatırlama Günü önerisini 

önerir 

 

8  Ermeni Soykırımının ve diğer insanlığa karşı suçları ve ırkçılığa karşı inkarını, yabancı 

düşmanlığını, dini  refret suçlarını hatırlıyor,  bunların insan haklarını ve temel hakları 

tamamen ihlal etmesini kınıyoruz.  

 

9  Ermeni Soykırımı‟nın 100.yıl öncesi tüm üye ülkeleri bu olayı tanımaya davet eder, ve 

onları, bu tanınmaya yönelik çabalara yönelik olarak heveslendiririz.  

 

10 Türkiye‟yi tarihi ile yüzleşmeye, resmen Ermeni Soykırımı‟nı ve sonuçlarını tanımaya, 

affedilme arayışlarına girmeye, Ermenilerin ulusal ülkelerine dönmesini için temel ve asil bir 

gereklilik adına ve gerçeği yeniden oluşturmak için bir Avrupa ülkesine yakışır şekilde 

hareket etmeye davet ediyoruz. 

 

11 Türkiye‟nin geçen yüzyıl içinde mahfettiği Ermeni, Yunan, Asur ve diğer kültürel mirasa 

saygı duyması ve hukuki sorumluklarını tamamen uygulaması ve bu bazda tarihi Batı 

Ermenistan‟dak, tarihi başşehirler, kiliseler, okullar, kaleler, mezarlıklar ve diğer hazineler 

için bir öncelik ve yeniden yapılandırma stratejisi belirlemesi ve bu dini ve kültürel kurumları 

tamamen yeniden kullanılabilir hale getirmesi için çağrıda bulunuyoruz.   

 

12  Türk Hükümeti‟ni Ermeni Soykırımı‟nı tanımaya, uzun süredir bekleyen Ermeni mirası ve 

geride bıraktıklarının tesisine, yaptığı soykırımını lanetlemeye, tarihi bir sorumluluk ve Türk 

Ermeni ilişkilerinin normalleşmesi adına sorunlu alanlarda barışcıl işbirliğine, Türk ve 

Ermeni halklarının barışmasına bir başlangıç noktası teşkil edecek olan Avrupalılaşmasını 

tamamlamaya davet ediyoruz.   

 

13 Türk Hükümeti‟ni Ermenistan ile birlikte 9 Ekim 2009‟da Zürih‟te imzalanan Diplomatik 

İlişlilerin Kurulması ve İlişkilerin Normalleştirilmesi  Protokollerini yeniden hayata 

geçirmeye ve imzalamaya davet ediyoruz. 
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14.  Ermeni Soykırımı‟nın resmen tanınmasının aynı zamanda kurban edilmis Ermenilerin 

geride kalan soyunun onurunu da yeniden tesis edileceğini ve soykırımının son ivmesinin 

ancak inkar olduğunu hatırlatırız.   

 

15.    Instructs its President to forward this resolution to the Council, the Commission, the 

governments of the EU Member States, the Government of Turkey, the Government of 

Armenia and the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for 

Foreign Affairs and Security. 

 

15. Başkanımızı bu kararı Konsey, Komisyon, Avrupa Birliği Üye Ülkeleri, Türk Hükümeti, 

Ermeni Hükümeti‟ne iletmekle görevlendiririz. 

 

 *   *   * 

 

ÇEK CUMHURİYETİ 

 

15 Nisan 2015 

 

Tüm medeni dünya 24 Nisan 2015‟te Osmanlı İmparatorluğunda gerçekleştirilen Ermeni 

Soykırımı‟nı anarken, dünya Ermenilerine taziye ve dayanışmamızı ifade ediyoruz ve aynı 

zamanda Süryaniler, Küçük Asya Yunanlıları ve Ezidilerine yönelik katliamları da anıyoruz.   

 

Uluslararası toplumu, dünyanın hangi ucunda olursa olsun insanlığa karşı işlenen suçları 

önlemeye ve uyuşmazlıkları sulh yoluyla çözmeye çağırıyoruz. 

 

*   *   * 

 

AVUSTURYA 

 

21 Nisan, 2015 

 

1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından yapılan bu insanlık dışı suçları şiddetle 

kınıyoruz. Türkiye devleti milyonlarca Hristiyan‟ı soykırımdan geçirmiş, yüzbinlerce insanın 

göç etmeye maruz bırakmıştır ve dönemler boyunca inkar ettiği bu tarihi inkar etmekten vaz 

geçmelidir. 

 

Birinci Dünya Savaşı sırasında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Almanya‟nın 

Osmanlı İmparatorluğu‟nun müttefikleri olması nedeni ile Ermeni Soykırımı‟nı tanıma 

konusunda Avusturya‟nın manevi sorumluluğu da vardır. 

 

*   *   * 

 

SURİYE 

 

23 Nisan, 2015 

 
 

Osmanlı İmparatorluğu‟nun Türk ve Suriye topraklarında bir buçuk milyon Ermeni ve yarım 

milyon Süryaniye  karşı uyguladığı soykırımını kınıyoruz.  

*   *   * 
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BULGARİSTAN 

 

24 Nisan, 2015 

 

1915 – 1923 yıllarında Osmanlı İmpratorluğu tarafından Ermenilere uygulanan 

katledilme kesin tarihi kanıtlar ve otantik dokümanlarla sabittir. 

Bulgaristan, Bulgar halkının insancıl geleneklerine ve Birleşmiş Milletler tasdiklerine 

göre Bulgaristan Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye’nin tarihi miraslarını ayırt 

eder ve Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Anayasası’nın 86. Madde’sinin 1. Fıkra’sına göre 

ve tarihi gerçeklere bağlılık adına Türkiye ile Ermenistan arasında diyaloğu öngörür. 

Kararımızdır ki Bulgaristan Osmanlı İmparatorlu’ndaki Ermenilerin toplu katliamını 

tanır ve 24 Nisan’ı kurbanlarını anma günü olarak deklare eder. 

*   *   * 

 

LÜKSEMBURG 

 

6 Mayıs, 2015 

 

Ermenlere karşı uygulanan feciatlar ve kırım soykırımı olarak tarafımızdan tanınmıştır. 

İnanaılmaz acılari nedeni Ermeni halkının önünde başımızı eğiyoruz. 

 

Ölümlerin soykırım olarak tanımlanması Türkiye‟ye karşı düşmancıl bir girişim değil, iki ülke 

arasında sorunların çözününe yöneliktir.   

*   *   * 

 

BREZİLYA  

 

30 Mayıs, 2015 

 

Federal Hükümet 24 Nisan‟da 100. Yıldönümü anılan Ermeni Soykırımı‟nı tanır.  Brezilya 

Ermeni soykırımı kurbanlarına saygılarını sunar, binlerce Brezilyalı Ermeni‟ye  Brezilya 

ekonomisi, toplumu, kültürüne yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder ve özellikle üzerinde 

durmaktadır ki, hiçbir soykırım unutulmamalıdır ki tekrarlanmasın.. 

 

*   *   * 

 

LATİN AMERİKA PARLAMENTOSU 

 

1 Aralık, 2015 

 

 

Latin Amerika Parlamentosu oy çokluğu ile 1915-1923 Ermeni olaylarını ve 1,5 milyon 

Ermeni‟nin katlini ve sürümünü bir soykırımı olarak resmen tanır.  
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PARAGUAY 

 

30 EKİM, 2015 

 

İnsanlığa karşı işlenen büyük suçun 100. yıldönümünü andığımız bu yılda, Paraguay 

Cumhuriyeti Senatosu 1915-1923 yılları arasında Türk-Osmanlı İmparatorluğu tarafından 

yapılan Ermeni halkının maruz kaldığı soykırımı kabul eder. 

 

*   *   * 

 

 

 

ALMANYA 

 

2 Haziran, 2016 

 

I. Almanya Federal Meclisi saptar ki: 

 

Almanya Meclisi, Yüzyıl önce Osmanlı İmparatorluğu‟nda başlayan Ermenilere ve diğer 

Hıristiyanlara yönelik tehcir ve katliamların kurbanlarının hatırası önünde saygıyla eğilir. 

Parlamentomuz o dönemin Jöntürk  yönetimince gerçekleştirilen ve Osmanlı İmparatorluğu  

Ermenilerinin neredeyse tamamen yok edilmesine neden olan hareketlerin yasını tutar. 

Osmanlılar başka Hıristiyan mensuplar ve özellikle de Süryani ve Keldanileri de tehcir ve 

katliamlara maruz bırakmışlardı.  Jöntürk yönetiminin emriyle 24 Nisan 1915‟te  bir 

milyondan çok Ermeni‟nin planlı tehcir ve yok edilişi başlatıldı. Bu insanların kaderi toplu 

imha, etnik temizlik, tehcir ve soykırımlar tarihi açısından bir örnek teşkil eder. Bunun yanı 

sıra Almanya‟nın suçlu ve sorumlu olduğu Holokost‟un da bilincindeyiz. 

Federal Meclisimiz, Osmanlı İmparatorluğu‟nun baş müttefiki olan Alman 

İmparatorluğu‟nun  Ermenilerin organize bir şekilde tehcir ve yok edilişine yönelik Alman 

diplomatlarımız ve misyonerlerimizce bize gönderilen açık bilgilere rağmen bu insanlık 

suçunu durdurmaya çalışmayarak oynadığımız yüz kızartıcı rolden ötürü elem içindeyiz. 

Federal Meclis‟in bu anma girişimi yeryüzünün en eski Hıristiyan milleti olan Ermenilere de 

saygısının da bir ifadesidir. Federal Meclisimiz 2005 yılındaki tarihle yüzleşme ve Türklerle 

Ermenilerin barışına katkı amacını taşıyan kararını (No: 15/5689) perçinlemektedir. 

Alman İmparatorluğu‟nun da bu olaylarda suç ortaklığı vardır.  Federal Meclis, Almanya‟nın 

tarihi sorumluluğunu kabul eder.  Türkler ve Ermenileri birlikte barış ve anlayış yolu arayışı 

konusunda desteklemek de bu sorumluluğun bir başka parçasıdır. Engele uğramış buı barışma 
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süreci yeniden hareketlendirilmelidir.  Almanya Meclisi, bu vesileyle sadece vahşi 

cinayetlerin kurbanlarını ve Osmanlı İmparatorluğu ve Alman İmparatorluğu içerisinde, 

yüzyıl önceki zor şartlar ve o dönemin yönetimlerine karşı Ermeni kadın, çocuk ve erkeklerin 

kurtarılması için mücadele veren insanları da hürmetle anar. 

Bugün Almanya okulları, üniversite ve siyaset eğitimindeki müfredat ve ders kitaplarına 

Ermenilerin tehciri ve yok edilişini dahil etme ve gelecek nesillere iletme vazifesi de 

bulunmaktadır.   

Almanya‟nın kendi tecrübesi tarihinin karanlık sayfalarını incelemenin zor olduğunu 

göstermiştir. Ancak tarihin dürüstçe ele alınması önemlidir.  Ancak faillerin suçları ile bugün 

yaşayanların sorumlulukları arasında da ayrım yapılmalıdır. Geçmişin ele alınması anılması 

halkların tekrar tekrar tehdit etmesi konusunda uyanık tutar.   

Almanya Federal Meclisi, Ermenistan ve Türkiye‟den ilişkilerin normalleşmesi yönünde 

2005‟ten bu yanaki çabalarını gözlemektedir. Almanya Türkleri ve Ermenileri yakınlaştırmak 

konusunda desteklemelidir.  

Türkiye ve Ermenistan arasındaki gerilimin azaltılması aynı zamanda Kafkas bölgesi için de 

önem arz eder.  Almanya bu konuda kendisinde özel bir sorumluluk görmektedir. 

II. Federal Meclis, hükümeti şu noktalarda göreve çağırmaktadır: 

 

- Almanya Federal Meclisi soykırımın 100. yıldönümüne denk gelen 24 Nisan 2015‟teki 

tartışmanın ruhuna uygun olarak 1915-1916 döneminde Ermenilerin tercihi ve imhası ve 

Alman İmparatorluğu‟nun rolü konusunda geniş ve halka açık bir yüzleşmeye katkı sağlamak 

- Türkiye‟yi, dönemin tehcir ve katliamları ile ilgili yüzleşmeye teşvik etmek ve Ermeni halkı 

ile barışmak için gereken zemini sağlamak 

- Geçmişin ele alarak Türkler ve Ermeniler arasında yakınlaşma, barışma ve tarihi bir suçun 

affı konusunda çalışmaya devam etmek. 

- Türkiye ve Ermenistan‟daki bilim, sivil toplum ve kültür etkinliklerini desteklemeye ve 

maddi katkı sağlamaya devam etmek. 
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- Barışmanın ve Türk Ermeni ilişkilerinin zaten gecikmiş iyileştirilmesinin ilk adımı olarak 

Türkiye ve Ermenistan‟ın tarihi olaylarla yüzleşmesini aktif bir şekilde desteklemek; ve 

barışma amacıyla çalışan sivil toplum örgütlerine yardım etmek 

- Türk ve Ermenistan hükümetlerinin şu an durmuş olan normalleşme sürecini teşvik etmek. 

- Türkiye ve Ermenistan hükümetlerini 2009‟da imzalanan ve bir tarih komisyonu kurulması 

ve diplomatik ilişkilerin başlaması ve sınırın açılmasını onayı için ikna etmek 

- Türkiye Cumhuriyeti‟nde başlayan Ermeni mirasının korunması  girişimlerinin devamını 

teşvik etmek. 

- Almanya içerisinde 1915-1916 yıllarında yaşananları anlatan bilim, sivil toplum, kültür 

projelerini desteklemeye devam etmek. 

Berlin, 

Volker Kauder,  

Gerda Hasselfeldt ve Partisi 

Thomas Oppermann ve Partisi 

Katrin Göring-Eckardt,  

Dr. Anton Hofreiter ve Partisi  

 

 


