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GİRİŞ
Geçtiğimiz yıl bir ilk gerçekleşti ve birinci meclisin 
açıldığı 23 Nisan’da hükümet 1915 yılında yaşamını 
yitiren Osmanlı Ermenilerinin torunları için bir taziye 
mesajı yayınladı. Osmanlı Devleti’nin son yıllarının 
hangi etnik köken ve dinden olursa olsun, tüm Os-
manlı vatandaşları için acılarla dolu zor bir dönem ol-
duğu vurgulanan taziyede, yaşanan acılara adil, insani 
ve vicdani bir bakış açışından yaklaşılması gerektiği ifa-
de edildi. Birçok milletten insanın hayatını kaybettiği 
Birinci Dünya Savaşı esnasında tehcir gibi gayri insani 
sonuçlar doğuran bir hadisenin yaşanması, bugün hala 
bir arada yaşayan Türk ve Ermeni vatandaşları arasında 
duygudaşlık kurulmasına ve karşılıklı insani tutum ve 
davranışlar geliştirilmesine engel olmamalıdır denile-
rek bu acılı tarihe adil hafıza perspektifinden bakılması 
önerildi. Acıların yarıştırılmasının bir fayda getirme-
yeceğinin, onun yerine bu acıları anmanın, anlamanın 
ve paylaşmanın bir insanlık vazifesi olduğunun dile 
getirildiği mesajda, 1915 olaylarının bilimsel bir şekil-

de incelenmesi için ortak tarih komisyonu kurulması 
çağrısı da yinelendi.1

Taziye mesajında kanıksanmış resmi yaklaşımdan 
farklı bir tavır sergilenmişti. Mesajda ne devlet güven-
liği için başvurulan zorunlu önlemlere ne kötü hava 
şartları, açlık ve hastalık gibi harici faktörlere ne de Er-
meni çetelerinin Müslüman halka karşı giriştiği şiddet 
eylemlerine yer verildi. Tartışmaların odağında bulu-
nan “soykırım” ifadesi beklendiği üzere kullanılmamış 
fakat daha önce hiç dile getirilmeyen insani boyutun 
altı çizilmiş ve böylece resmi yaklaşım terk edilmiş-
ti. İlk defa Ahmet Davutoğlu’nun dışişleri bakanlığı 
döneminde kullanılan “acıları paylaşma” söylemi, bu 
sefer Başbakanlık seviyesinde Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından beyan edilmiş ve böylece Türkiye Cumhu-
riyeti ilk kez 1915 olaylarında hayatını kaybeden Er-
menilerin ailelerine taziye dileğinde bulunmuştu.

1. “Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 1915 
Olaylarına İlişkin Mesajı” 23 Nisan 2014 http://www.basbakanlik.gov.tr/For-
ms/_Article/pg_Article.aspx?Id=974ccd3b-fb77-499a-ab6a-7c5d2a1e79c9 

•	 Nisan 2014 tarihinde okunan taziye mesajı kamuoyunda nasıl bir etki yarattı?

•	 Bu mesaj devlet ve toplumun 1915 olaylarına bakışında bir paradigma değişikliğine neden oldu mu?

•	 Taziye açıklamasının uluslararası alandaki yankıları ne oldu?

•	 Bundan sonra hangi adımlar atılmalı?
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Taziye mesajının Türkiye kamuoyundaki yan-
sımaları dört farklı eğilimin ortaya çıktığını gösteri-
yor: taziye mesajını (1) tamamen güvenilir ve samimi 
bulanlar, (2) olumlu bulup ihtiyatlı yaklaşanlar, (3) 
samimiyetsiz ve politik bulanlar ve (4) kronik milli-
yetçi perspektiften bakanlar. Taziye mesajına olumlu 
yaklaşan ve memnuniyet verici olduğunu dile getiren-
ler arasında hükümete yakın kesimler, bir grup liberal 
aydın ve bilhassa Ermeni cemaatinin önde gelenleri 
bulunmaktadır. Mesaj, bu kesim tarafından ezber bo-
zucu, cesur ve tarihi bir dönüm noktası olarak kabul 
edilmiştir. Onların nazarında taziye mesajı, samimiyet 
sorgulamasına girilmeksizin desteklenmesi ve takdir 
edilmesi gereken bir adımdır.

İkinci görüşü temsil eden ihtiyatlı kesim ise mesa-
jı etkileyici ve genel itibariyle olumlu bulduklarını be-
lirtmişlerdir. Bilindik menfi devlet dilini müspete çevi-
ren, gerginliği azaltan bir açıklama olduğu konusunda 
ilk görüşle hemfikirdirler. Taziye mesajıyla Türkiye’de 
önemli bir tabunun kısmen de olsa yıkıldığını ve dev-
let nezdinde mutlak inkar politikasına son verildiğini 
düşünmektedirler. Fakat soykırım iddiasının açıkça 
tanınmaması ve resmi özür dilenmemesi, mezkur ta-
ziyeye ihtiyatlı yaklaşanların temel gerekçesini oluş-
turmuştur. Üstelik aynı gün Ermenistan’la ilişkilerin 
Azerbaycan üzerinden tanımlanması da bu gerekçeye 
somut bir delil teşkil etmiştir.

Tayyip Erdoğan’ın açıklamasını sadece iyi niyetli 
bir adım, bir empati, diyalog için karşı tarafa gönde-
rilen önemli ve anlamlı bir mesaj olarak görenler de 
oldu. Bu yaklaşım, ikinci görüşün farklı bir versiyonu 
olarak değerlendirilebilir. Buna göre, ortada bir kabul 
ya da özür olmadığı gibi yapılan açıklama sadece bir 
taziyeden ibaretti.  Ayrıca Türkiye-Ermenistan ilişki-
lerinin normalleşmesi Karabağ sorununun çözümüne 
bağlandığı için bu adımı sürecin başlangıcı olarak gör-
mek de doğru değildir. Fakat her şeye rağmen Erdo-
ğan ister 1915’in 100. yılına hazırlık yapmak; ister iç 
politikada gündem değiştirmek isterse de tarihi hasmı 
kabul ettiği İttihatçı-Kemalist seçkinlerin suçunu or-
taya çıkarmak için olsun, bu ülkede yaşayan halkların 
acılarını anladığını ve bu acıları paylaştığını söyleyerek 

tarihi bir adım atmıştır. Türkiye, er ya da geç “Ermeni 
kırımı” ile yüzleşecek ve bu sayede, toplum vicdanını 
zincirlerinden kurtarıp kendi özgürleşmesinin de ka-
pılarını açacaktır.2

Üçüncü yaklaşıma göre, taziye mesajı yetersiz ve 
uluslararası alanda zaman kazanmaya yönelik politik 
bir hamledir. Bu görüşe bakılırsa, taziye mesajı 1915 
olaylarının yıldönümüne bir yıl kala iflas eden ve artık 
sürdürülemeyecek olan inkarcı devlet politikalarının 
yeni bir formla devam ettirilme stratejisidir. Devlet, 
“Ermeni Soykırımı” iddialarını bağlamından koparıp, 
Birinci Dünya Savaşı esnasında yaşanan menfi hadise-
ler olarak adlandırmak suretiyle “soykırım”ı normal-
leştirmeye ve sıradanlaştırmaya çalışmaktadır. Yapılan 
açıklama, Türkiye’yi dünya ve Ermeni kamuoyu nez-
dinde demokratik ve çoğulcu bir ülke gibi gösterme 
ve imaj değişikliği yaratma çabasından ibarettir. Erme-
nistan ile sınırlar kapalıyken ve Hrant Dink davasının 
hala sonuçlandırılamamışken metnin içindeki demok-
rasi ve hoşgörü kavramları bu kesim için inandırıcı 
gelmemektedir.

Bunlar dışında, milliyetçi bakış açısına sahip dör-
düncü görüşe göre, taziye mesajı insani ve siyasi bakı-
mından önemli bir jesttir ancak bir soykırım kabulü 
ya da özür değildir. Türk milletine yönetilen soykırım 
iftirası kabul edilmediğinden ne tazminat hakkı ne de 
Ermeni milliyetçilerinin dile getirdiği toprak taleple-
rinin gündeme gelmesi söz konusu edilebilir. Bu gö-
rüş uyarınca, tehcir kararı o günkü savaş şartları gereği 
tedbir amaçlı alınmış doğru bir karardır ve eğer tehcir 
kararı alınmasaydı Ermeniler savaş sırasında Osman-
lı Devleti’ni arkadan vuracaklardır. Savaş sırasında 
Türklere yapılan katliamları hatırlatan bu bakış açısına 
mensup kişiler, devletten olaylar sırasında hayatlarını 
kaybeden Türkler ve Kürtler için de ayrı birer taziye 
mesajı beklentisi içinde olduklarını belirtmişlerdir.

Peki, bu durum devlet açısından 1915 olaylarına 
bakışta bir paradigma değişikliği yarattı mı? Bir görüşe 
göre, bu mesaj 2009’da Ermenistan’la imzalanan pro-

2. Soli Özel,”Ermeni Meselesi ile Yüzleşmek” Habertürk, 25 Nisan 2014
http://www.haberturk.com/yazarlar/soli-ozel/942158-ermeni-meselesiy-
le-yuzlesmek 
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tokollerin siyasi açıdan devamı niteliğindedir.3 O me-
tinde de temel vurgu Ermenistan’la ilişkilerin düzel-
tilmesi ve soykırım iddialarının tarihçilere bırakılması 
yönündedir. Taziye mesajında samimiyet ve empati dı-
şında yeni bir şey yoktur. Daha önce Abdullah Gül ve 
Ahmet Davutoğlu 1915 olayları için trajedi ve benzeri 
kelimeleri zaten kullanmışlardır. Buna karşın, birçok 
yazara göre taziye Türkiye tarihinde bir milat, inkar 
ve reddedişin son bulduğu büyük bir politika değişik-
liği olarak algılandı. Türkiye’nin bu mesajla Ermeni 
diasporasına karşı tepkisel tutumunu değiştirdiği ve 
ileri bir adım atarak kendi paradigmasını oluşturma-
ya başladığı düşünüldü. Bu adım, kamuoyunda ileriye 
dönük bir beklenti de oluşturdu. Özellikle, Türkiye’de 
yaşayan Ermeniler gelecekten daha umutlu oldukları-
nı belirttiler. Açılımın yalnızca bir açıklamayla sınırlı 
kalmayacağı ve somut adımların atılacağı da kamuo-
yunda ortak bir kanaate dönüştü. 

Taziye mesajının ardından kamuoyunda yapılan 
tartışmalarda bundan sonrası için atılabilecek somut 
adım olarak üç öneri ortaya çıktı. Bunlar, 1915 olayla-
rında hayatını kaybeden Ermenilerin torunlarına, Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve Türkiye’de yaşama 
imkânı verilebileceği; Karabağ sorunu şart koşulmak-
sızın Ermenistan ile sınırların açılabileceği ve gelişen 
ticarî ve turistik ilişkiler sayesinde tarafların birbirini 
anlamasının kolaylaşabileceği; ve son olarak da, 1915 
olayları sırasında mal ve mülklerini terk etmek zorun-
da kalan Ermenilerin torunlarına sembolik tazminat-
lar ödenip vakıflar için toprak-mal iadesi gibi jestlerin 
yapılabileceğidir. Ayrıca, Ermenilere ait kutsal mekan-
ların restorasyonuna devam edilerek Ermenistan’da 
yaşayan insanların buraları pasaportsuz ziyaretine izin 
verilebileceği de bir tavsiye olarak ortaya atıldı.4 Dola-
yısıyla, bu konuda Türkiye siyasetinde bir paradigma 
değişimi yaşandığı düşünülebilir.

Mesajın Türkiye kamuoyunda yarattığı etki ka-
dar dış basında da yankıları geniş oldu. ABD Dışiş-

3. Taha Akyol, “Ortak acı” Hürriyet, 24 Nisan 2014
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/26282339.asp 
4. Atilla Yayla, “Tâziyenin anlamı ve yararı” Yeni Şafak, 1 Mayıs 2014
http://www.yenisafak.com.tr/yazarlar/atillayayla/tâziyenin-anlami-ve-yara-
ri/51581 

leri Bakanı John Kerry, Erdoğan’ın açıklamalarını 
küresel ilkeleri teyit eder nitelikte bulduğunu, Avrupa 
Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan 
Füle mesajı memnuniyet verici olarak değerlendirdi-
ğini açıkladı. Fransız Le Parisien gazetesi Erdoğan’ın 
açıklamasını “Türkiye’de siyasi bir deprem”5 şeklinde 
yorumlarken, Novosti Armenia haber ajansında Türki-
ye’de ilk defa bir başbakanın 1915 yılı olayları hakkın-
da böyle bir konuşma yaptığının altı çizildi. ABD’deki 
Ermeni kuruluşlarını çatısı altında toplayan Amerikan 
Ermeni Ulusal Komitesi başkanı Aram Hamparian 
(Armenian National Committee of America-ANCA) 
ise Erdoğan’ın açıklamasını “Uluslararası alanda gide-
rek yalnızlaşan Ankara, inkarı yeninden ambalajladı” 
şeklinde yorumlayarak taziyeyi soykırımın sorumlulu-
ğundan kaçma girişimi olarak değerlendirmiştir.6

Görüldüğü üzere 23 Nisan 2014 taziyesi kamu-
oyunda çok farklı tepkiler yaratmış ama genel anlam-
da olumlu bir hava oluşmuştu. Hatta mesaj tarihi bir 
balkon konuşması olarak bile nitelendirildi.7 Ermeni 
bir işadamı Hürriyet gazetesine verdiği ilanda Erdoğan’ı 
Atatürk’ten sonra gelmiş en büyük devlet adamı olarak 
tanımladı.8 Erdoğan ve AK Parti’nin cesur hamlesi saye-
sinde 1915 olaylarına getirilen yeni perspektif, Erdoğan 
ve AK Parti’nin bir kesim nazarında niçin vazgeçilmez 
ve diğer siyasi partilerle kıyaslandığında niçin kolay aşı-
lamaz bir siyasi aktör olduğunu tekrar göstermiş oldu.

Bugün ise gelinen noktada geçen seneki olum-
lu havanın son iki hafta içinde yaşanan gelişmelerle 
geride kaldığını söylemek mümkün. Doğrusu, 100. 
yılında Ermeni soykırımı iddiasının tüm dünyada ta-
nınacağına, Ermeni devleti ve diasporasının bu konu-

5. “Génocide arménien: Erdogan présente les condoléances de la Turqu-
ie” Le Parisien, 23 Nisan 2014 http://www.leparisien.fr/international/
genocide-armenien-erdogan-presente-les-condoleances-de-la-turqu-
ie-23-04-2014-3789023.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com.
tr%2F
6. “Başbakan Erdoğan’ın ’24 Nisan’ açıklamasına dünya basınından 
ilk yorum”, Hürriyet, 23 Nisan 2014 http://www.hurriyet.com.tr/dun-
ya/26279415.asp 
7. Gürbüz Özaltınlı, “Erdoğan’ın ‘1915’ taziyesi”, Serbestiyet, 25 Nisan 
2014. http://serbestiyet.com/Yazarlar/erdoganin-1915-taziyesi-131858 

8. “Ermeni işadamı Erdoğan için Hürriyet’e ilan verdi” Ensonhaber, 27 
Nisan 2014. http://www.ensonhaber.com/ermeni-isadam-erdogan-i-
cin-hurriyete-ilan-verdi-2014-04-27.html 
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da uzun süredir çalışmalar yaptığına dair söylentiler 
dolaşıyordu.9 Buna mukabil, Türkiye hükümetinin 
karşı hazırlıklar içinde olduğu da söyleniyordu. 24 
Nisan tarihi yaklaşırken önce Papa Françesko’nun ayi-
ni ve açıklaması geldi.10 Ardından Avrupa Parlamen-
tosu’nun Ermeni meselesi hakkındaki karar tasarısı, 
269’a karşı 351 oyla kabul edildi.11 Karar, bağlayıcılığı 
olmasa da Türkiye gündemine oturdu. Papa’nın açıkla-
malarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sert tepki 
göstererek Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Mehmet 
Paçacı’yı istişareler için Ankara’ya çağırdı. Çavuşoğlu, 
“Bosna ve Ruanda olayları uluslararası mahkemelerce 
soykırım olarak saptanmasına rağmen bunlara ‘toplu 
kıyım’ diyor ama hukuken tanınmayan 1915 olayla-
rıyla ilgili ‘soykırım’ ifadesi kullanılıyor. Burada bir çe-
lişki ve ayrımcılık var” değerlendirmesinde bulundu. 
Çavuşoğlu’nun AP kararına tepkisi de benzer şekilde 
sert oldu.12

Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse hükümet 
yetkilileri tepkilerini yine sert bir şekilde dile getirdiler. 
Başbakan Davutoğlu, Ermeni meselesi üzerinden siya-
si baskıya izin verilmeyeceğini, Avrupa Parlemento-
su’nun aldığı kararın “tarihe dayalı olarak nefret sonu-
cu doğuracak” bir karar olma potansiyeli taşıdığını ve 

9. Ermeni meselesinin 100. yıldönümünün tüm dünyada bir dönüm nok-
tası olacağını sıkça vurgulamak stratejik bir açmazı da beraberinde getire-
bilir. Şayet bu tarihte istenen sonuç elde edilemezse, 100. yılın ardından 
mesele tarihin daha uzak bir zaman dilimine aitmiş gibi algılanabilir. Ancak 
Ermeni Devleti ve diasporası bu riski almış görünüyor.
10. Katoliklerin dini lideri Papa Francesco, San Pietro Bazilikası’nda yapı-
lan “Ermeni şehitliğinin 100. yılı için kutsal ayin” adlı törenin açılışında 
Ermeni cemaatine seslenerek “Son yüzyılda insanlık 3 büyük trajedi yaşa-
mıştır. Bunların ilki, genel olarak 20. yüzyılın ilk soykırımı olarak görülen 
ve siz Ermeni halkına karşı yapılmış olandır. Piskoposlar, rahipler, dindar-
lar, kadınlar, erkekler, yaşlılar ve hatta savunmasız çocuklar ve hastalar bile 
öldürülmüştür... Bugün, acıdan parçalanmış ama umut dolu kalplerle, ata-
larınızın zulme maruz kaldığı bu trajik olayın, bu toplu ve delice kıyımın 
yüzüncü yıldönümünü anıyoruz. Hatırlamak gereklidir, hatta zorunludur 
çünkü kötülüğü saklamak ya da inkar etmek, bir yarayı tedavi etmeden 
kanamaya bırakmaya benzer” demiştir. 
Övgü Pınar, “Papa›dan «Ermeni soykırımı» açıklaması” BBC Türkçe. 12 
Nisan 2015 http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2015/04/150412_
papa_soykirim 

11. “Avrupa Parlamentosu Ermeni tasarısını kabul etti” Radikal, 15 Nisan 
2015 http://www.radikal.com.tr/dunya/avrupa_parlamentosunda_erme-
ni_tasarisi_kabul_edildi-1336711 

12. “Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 1915 olaylarıyla ilgili” TRT Haber, 13 
Nisan 2015 http://www.trthaber.com/haber/gundem/disisleri-bakani-ca-
vusoglu-1915-olaylariyla-ilgili-178339.html 

Avrupa’daki Türk ve İslam karşıtlığını körükleyeceğini 
söyledi. Davutoğlu, “Türkiye ile Ermenistan arasında 
komşuluk ilişkilerini geliştirmeye hazırız. Bizi isyan et-
tiren şudur: acı Türklerin acısıysa unutulsun. Böyle bir 
tavra karşıyız. Acıları paylaşmaya hazırız ama boyun 
eğmeyiz”13 dedi ve Ermeni meselesinin uluslararası si-
yasetin bir baskı unsuru olarak Türkiye aleyhinde kul-
lanılmaya çalışılmasını sert bir şekilde eleştirdi.

Türkiye’de bazı meselelere ilişkin eşikler aşıldık-
tan sonra o meselelerin yüklü geçmişleri ve ihtilaflarla 
dolu bagajları hiç yokmuş gibi davranılabiliyor. Bek-
lentiler hızlı bir şekilde yükseliyor. Kürt ve Alevi me-
selelerinde olan durumun bir benzeri Ermeni mesele-
sinde de karşımıza çıktı. 2014 yılında Tayyip Erdoğan 
tarafından okunan taziye mesajı, bu netameli konuda 
bir kırılmaya sebebiyet verdi. Oluşan ortamda tartışma 
özgürlüğü doğdu. Eskiden tabu olan “soykırım” ifade-
si, önüne “sözde” sıfatı konulmaksızın rahatça konu-
şulmaya başlandı. Siyaset, Kürt ve Alevi meselelerinde 
olduğu gibi Ermeni meselesinde de tartışmalar için ka-
musal meşruiyet zemini sağladı. Ancak bu durumun 
siyaseten failleri, bazı kesimler tarafından görmezden 
gelinirken, bazı kesimler de siyasi aktörleri meselenin 
geri planına itti. Oysa ki, Türkiye’de son 12 senedir 
siyasi aktörlerin öncülüğü toplumsal dinamiklerden 
daha hızlı işliyor ve onu da dönüştürüyor.

Bu çerçevede, yaşanan güncel gelişmeler karşısın-
da yerel basında devlet ve hükümet yetkililerinin sert 
çıkışlarını haklı bulan yorumların yanı sıra, Türki-
ye’nin verdiği cevabın gereğinden fazla sert olduğuna 
ve gösterilen tepkinin bir “eski Türkiye” refleksi olabi-
leceğine dair yorumlar da yapıldı. Başbakan başdanış-
manlarından Etyen Mahçupyan’ın, Papa’nın çıkışını 
haklı bulan açıklamaları bir süreliğine gündem oldu. 
Vatikan’ın bu ayin ve açıklama ile üzerindeki 100 yıllık 
psikolojik ağırlığı attığını söyleyen Mahçupyan, “aslo-
lan yaşanmışlıkla yüzleşmektir. Yaşanmışlığa bakmak 
ve buradan birlikte ders çıkararak geleceği birlikte 

13. “Davutoğlu’ndan AP’nin soykırım kararı için açıklama” Cumhuriyet, 
17 Nisan 2015 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/256563/Da-
vutoglu_ndan_AP_nin_soykirim_karari_icin_aciklama.html
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üretmektir önemli olan. Yoksa kelimenin önemi yok”14 
şeklinde açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin sert çıkı-
şı bazı yazarlarca bir “eski Türkiye refleksi” olarak de-
ğerlendirildi ve AK Parti’nin gösterdiği tepkinin yine 
AK Parti tarafından ortaya konan “Yeni Türkiye” viz-
yonu ile bağdaşmadığının altı çizildi.15

Önümüzdeki süreçte yeni tanımalar karşısında, ki 
bunlardan en önemlisi ABD’nin yaklaşımı olacaktır, 
Türkiye’nin iki tür diplomatik tavır alması beklenebi-
lir: sert ve yumuşak diplomatik tavırlar. Sert tavrın iz-
lerini devlet ve hükümet yetkililerinin açıklamalarında 
bulmak mümkündür. Gelişmelere bağlı olarak zaman 
içinde bu yaklaşım daha da keskinleşebilir. Soykırım 
iddiasını tanıyabilecek ülkelerden elçiler çağrılabilir 
ya da bir süreliğine çekilebilir. Kısa süreli diplomatik 
krizler yaşanabilir. Diğer ihtimal ise yumuşak dip-
lomatik yaklaşımı benimsemektir. Doğrusu, devlet 
adamlarının açıklamalarında bu yaklaşımın izlerini de 
görebilmek mümkündür. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
“savunmada kalmaya gerek” yok açıklaması, aşırı tep-
kisellikten kaçınılacağı ve meselenin Türkiye kamuo-
yunda ciddiye alınmayıp gündem oluşturmasına izin 
verilmeyeceğini akla getiriyor. Kimseyle kavgaya gir-
meyecek yumuşak bir diplomatik yaklaşımın itidalli ve 
olgun göründüğüne şüphe yok. Lakin, dünya siyaseti-
nin olgunluk ve erdemler üzerinden değil realizm ve 
pragmatizm üzerinden yürüdüğü de bir gerçek. Do-
layısıyla sert ifadeler ve keskin diplomatik çıkışların 
makul bir zemini vardır.

Muhtevası itibariyle hem iç hem de dış mesele 
olan Ermeni meselesinde, içerideki meşruiyet ulusla-
rarası siyaset kadar önemlidir. Taziye mesajından çok 
daha önce, Türkiye’de müslim ve gayrimüslim cemaat-

14. “Etyen Mahçupyan: Ermenilere yapılana soykırım dememek imkansız” 
Radikal, 15 Nisan 2015. http://www.radikal.com.tr/politika/etyen_mah-
cupyan_ermenilere_yapilana_soykirim_dememek_imkansiz-1335968 
15. Halil Berktay, “Eski yanlışlar sökün etti” Serbestiyet, 14 Nisan 2015 
http://serbestiyet.com/yazarlar/halil-berktay/eski-yanlislar-sokun-et-
ti-140437; Akın Özçer, “Eski Türkiye’nin Ermeni politikası” Serbestiyet, 
17 Nisan 2014 http://serbestiyet.com/Yazarlar/eski-turkiyenin-ermeni-po-
litikasi-140962 

lerin el konan mallarının iadesi süreciyle başlayan bir 
dizi demokratikleşme hamlesinin arasında zikredebile-
ceğimiz bu açılım, yeni Türkiye’nin temel taşlarından 
birini teşkil ediyor. Hükümetin yaşamakta olduğu iki-
lem bir taraftan yeni bir açılım politikasından dönme-
mek, diğer taraftan da uluslararası siyasette caydırıcılık 
sağlama ihtiyacından kaynaklanıyor. Zira, bu konuda 
gösterilebilecek yumuşak diplomatik tavır “yeni Türki-
ye” söylemini daha kuvvetlice desteklese bile, diğer dev-
letlerin soykırım iddiasını tanımasını kolaylaştırabilir.

 Türkiye’nin sergileyebileceği en iyi yaklaşım, sert 
ve yumuşak söylemsel unsurları birlikte hesaba katan 
bir açıklama repertuarı hazırlanmasından geçiyor. Bir 
yandan, 2014 yılı taziye mesajı ile geliştirilen vizyon 
bir adım öteye götürülmeye çalışılırken, diğer yandan, 
sert üslubun argümanları özenle seçilerek yeri ve zama-
nında yapılacak açıklamalarla dengeli diplomatik bir 
yaklaşım sergilenebilir. AK Parti’nin kendi çabalarıyla 
ürettiği kazanımlardan ödün vermemesi şimdiye kadar 
hep Türkiye lehine oldu ve açılım süreçlerinde durak-
samalar yaşansa bile hükümet kararlığını kaybetmedi. 
Dolayısıyla, önümüzdeki günlerde uluslararası arena-
da yaşanacak gelişmeler hangi yönde olursa olsun, ge-
çici konjonktürel manevralar dışında, artık Türkiye’de 
eski Türkiye refleksleri beklememek gerekir.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 22 Nisan 2015 
tarihinde yayınladığı taziye mesajı da bu perspektifin 
devam ettirileceğinin bir kanıtı olarak okunabilir. Da-
vutoğlu mesajında bir sene önceki taziye mesajının 
içeriğini yineleyerek Ermeni meselesine ancak “adil 
hafıza, duygudaşlık, saygılı bir dil, makul ve nesnel 
bakış“ ile yaklaşılırsa çözüm bulunabileceğini söyledi 
ve meselenin üçüncü taraflarını da diplomatik bir dille 
ikaz ederek “tarihi yaraları deşmek yerine, adil hafızaya 
ve ortak barışçıl geleceğe dayalı bir tutum” benimse-
meleri yönünde çağrıda bulundu.16 

16. “Sayın Başbakanımızın, Osmanlı İmparatorluğu›nun yıkılış dönemin-
de hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerine ilişkin açıklaması”, 22 Nisan 
2015, http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/_Article/pg_Article.aspx?Id=-
14f71a8b-108a-4701-bc58-457fb06f35e7
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