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Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Kıbrıs konusundaki kapışma yaklaştıkça, Avrupa Birliği’nin 
Türkiye’ye yönelik saldırıları daha da çeşitleniyor ve yoğunlaşıyor. Avrupa Parlamentosu’nun 
28 Şubat 2002 tarihli kararları da bu niteliktedir. Özellikle Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin 
karar, Avrupa sermayesinin güney Kafkasya’da pay kapma konusunda ne kadar hırslı 
olduğunu bir kez daha açık bir biçimde sergiliyor. Avrupa emperyalizmi, bu çabası içinde 
tarihi tahrif ediyor. Ancak konumuz bu tahrifat değil. Bu tahrifat karşısında çeşitli kesimlerin 
tepkileri.  
 
Avrupa önünde (onlardan aldığınız para nedeniyle) boynunuz bükükse, Ermeni soykırımı 
iddiaları karşısında kıvırtırsınız. Kıbrıs konusunda takınılan tavır nasıl bir göstergeyse, 
Ermeni soykırımı konusundaki tavır da aynı niteliktedir.  
 
Soykırım iddialarının arkasından tazminat ve toprak talebi gelir. Bu nedenle, gerçekdışı 
soykırım iddialarının kabulü, Sevr Antlaşmasının hortlatılması çabalarının bir parçasıdır. 
Avrupa emperyalizmi, Anadolu’da Ulusal Kurtuluş Savaşı’yla yediği tokadın acısını bir türlü 
unutamamıştır. Avrupa emperyalizmi, Lozan’ı bir türlü hazmedememiştir. 
 
Avrupa Parlamentosu’nun Ermeni soykırımına ilişkin son kararı, Avrupa Muhipleri Cemiyeti 
üyelerini bir kez daha zor durumda bıraktı. Ancak hemen iki alanda kıvırtmaya başladılar.  
 
Bazı demokratik kitle örgütleri, bu konunun tarihçilere bırakılması gerektiğini ileri sürdü. 
Avrupa Parlamentosu açık bir biçimde karar almış. Hem de bu karar büyük bir çoğunlukla 
alınmış. Soykırım olduğunu ileri sürüyorlar ve bunun Türkiye tarafından kabul edilmesini 
istiyorlar. Benzer bir karar 1987 yılında alındığında, diyelim ki duymadınız. Ancak 15 Kasım 
2000 tarihinde alınan karar kamuoyuna yaygın bir biçimde yansıtıldı. O zaman niye tepki 
göstermediniz. Şimdi TBMM bu konuda bir tepki gösterdikten sonra, siz de açıklama 
yapıyorsunuz, ama “Ermeni soykırımı iddiaları Sevr’in yeniden dayatılmasıdır” diyemediğiniz, 
Avrupalı patronlarınızı incitmeyi göze alamadığınız için, işin tarihçilere bırakılmasını 
istiyorsunuz. Açık konuşun. Böyle bir soykırım oldu mu, olmadı mı? Kendi tarihçinizi biran 
önce bulun, kararınızı biran önce verin. Avrupalı’ya akıl öğretiyor görünümü altında 
kıvırtmanın hiçbir yararı yok.  
 
İkinci kıvırtma, Avrupa Parlamentosu’nun kararlarının hiçbir bağlayıcılığının olmadığı 
iddiasıdır. Bazı demokratik kitle örgütlerine göre, sanki, Avrupa Parlamentosu bu kararı 
alınca, Türkiye’nin üyeliği konusunda hiçbirşey değişmiyor. 1997 yılına kadar Avrupa 
Parlamentosu’nun aday ülkelerin üyeliğe kabulü konusunda belirleyici bir söz hakkı yoktu. 
Ancak 1997 yılından beri, Avrupa Birliği Antlaşması’nın 49. Maddesine göre, bir ülkenin 
üyeliğe kabulünde Avrupa Parlamentosu’nun olumlu oyu şarttır. Ermeni soykırımı iddialarını 
böylesine büyük bir çoğunlukla kabul eden Avrupa Parlamentosu’nun, Türkiye’nin üyelik 
başvurusuna, Ermeni soykırımı Türkiye tarafından kabul edilmeden olumlu oy kullanacağını 
mı zannediyorsunuz? Başkasını nasıl bilirsin? Kendini nasıl bilirsen. Herkes ilkesiz mi? 
Herkes aldığı veya alacağı üç beş euro karşılığında tavır değiştirecek mi zannediyorsun? 
 
Alabiliyorsanız tavır alın. Kıbrıs’ta AB’nin emperyalist yayılmacı politikasına evet mi, hayır 
mı? Yoksa bu konu dışişleri bakanlıklarının mı yetki alanı içinde? Ermeni soykırımı oldu mu, 
olmadı mı? Yoksa hala “bu konuya tarihçiler baksın” mı diyeceksiniz? 
 


