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Cem Özdemir'e Açk Mektup 

Sayn Özdemir, 

1998 ylnda gerek srail'i, gerekse de Fransa'y ziyaretleriniz srasnda u önemli 
açklamalarnzla, haki olarak dünya kamuoyunun dikkatini üzerinize çektiniz: 
"Gerçekten de bu ülke, (Federal Almanya kastedilmektedir; A. Ertem) Yahudi 
halkna kar kolektif bir sorumluluk tamaktadr; ben depayma düen sorumluluu 
tamak zorundaym... Ben iki soykrmdan sorumluyum: Bir Alman olarak Schoah 
'tan; (Yahudi soykrmndan A. Ertem) Türk kökenimden dolay da, Ermeni 
soykrmndan sorumluyum." (Aktaran "Le Monde" gazetesi; 28.10.1998) 

Bu açklamanz, sadece Yahudi ve Ermeni dünyasnda deil, ayn zamanda insanlk 
suçlama kar duyarl tüm insanlar üzerinde önemli bir etki yaratt. Duyarl kamuoyu, 
ayn zamanda bu sözlerinizi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kat inkarc tutumuna kar 
verilen açk bir mesaj olarak ta alglad. 

Görünen odur ki, 1998 de savunduunuz düüncelerinizle aranza belli bir mesafe 
koymu durumdasnz. Siz, ya o zamanki savunduunuz düüncenin ve üstlenmi 
olduunuz "sorumluluun" farknda deilsiniz; ya da Türk soykrmclarn ayrcalkl bir 
konuma sahip olmasndan yanasnz. Yani Hedikleri insanlk suçlarnn soykrm olarak 
adlandrlmasna ve sorumlularnn cezalandrlmasna kasnz. Eer tavrnz bu deilse söylemi 
olduunuz u sözler sizce ne anlama geliyor? "En bata unu söylemek istiyorum: Ben 
Federal Meclis'teki Milletvekili meslektalarma Fransa 'y örnek almamalarn 
öneriyorum. Çünkü ne Washington, ne Paris, ne de Berlin 1915 ve daha önce 1895 
ylnda yaanan korkunç olaylarn ele alnaca yer deil. Eeryklmakta olan Osmanl 
mparatorluu'nun hamisi ve müttefiki Alman mparatorluu'nun rolünün aratrlmas 
söz konusu olsayd, o zaman durum farkl olurdu. Ama Boazlar'la Ar Da arasndaki 
ülkeyi (yani Türkiye'yi; A. Ertem) hedef alan niyetten kaçnmalyz. Tüm Türkiye'de, 
Fransa 'nn karamdan sonra Fransa 'ya kar uyanan isterik tepkilerin, kendi 
geçmiinize bakn diye bizeyönelecei kesin. (8.4.2001 tarihli "Hürriyet" gazetesinden 
Aktaran E. Karakullukçu) 
Türkiye'nin inkarc ve tehditkar tutumuna kar tavr alan ulusal parlamentolarn ve 
uluslararas kurumlarn, soykrmn tannmas için alm olduklar ve bundan sonra da 
alacaklar kararlarn, ne maddi nede manevi, hiç bir anlam ifade edemeyeceini 
savunacak kadar cüretkar davranyorsunuz ve Federal Meclis'i uyaryorsunuz: "Böyle 
bir amaç için Federal Meclis'in karar almaş basit ve büyük bir hata olur. (Ad 
geçen yazdan) 



Böylece sizin, "iki soykrmdan"nasl "sorumlu" olduunuzu biraz daha iyi 
anlam bulunuyoruz ve bizim için ne anlama geldiine de deinmeden geçmek 
istemiyoruz. 

1. Sayn Özdemir, siz, Ermenilerin niyetinin "üzüm yemek" deil, "bacy 
dövmek" olduunu iddia ediyorsunuz. Soykrm maduru bir halkn, hak ve adalet 
isteyen sonraki kuaklarn, "üzüm yemek" yerine "bacy dövmek" isteyen bir 
zorbayla ayn kefeye koyduunuz için ahlaki ölçülerin dna çkyorsunuz. Niyetiniz 
ne olursa olsun siz bu tavmzla, 85 yldr soy krm yarasn elinde tamaya mahkum 
edile madurlar katil yerine, tarihi gerçekleri inkarda direten soykrmc gelenein 
takipçilerini de, kurban yerine koyuyorsunuz. 

2. Siz, Türkiye'deki anti-demokratik uygulamalardan, ilerici demokratik güçler 
üzerindeki devlet teröründen, soykrmn tannmasn isteyenleri ve Türkiye'nin 
inkare tutumuna karlk tarihi soykrm gerçeini (her ne sebepten olursa olsun) 
resmen tanyan devletleri sorumlu tutuyorsunuz. Bu tavmzla objektif olarak hedef 
saptryor, kamuoyu dikkatini, sertlik yanls olarak nitelediiniz, devlet iktidama 
egemen olan ttihatçlam üzerinden datmaya çalyorsunuz. Türkiye'de bar ve 
demokrasi için her olumlu giriimi annda boa çkarp yok edenlerin, tamda bu 
güçler olduunu görmek ve göstermek istemiyorsunuz. 

3. ttihatç zihniyete kar tavr almann, imhac ve inkare tutumlarna kar haki ve 
meru talepler ileri sürmenin, anti-demokratik basklarn dozunu attracan ve 
Türkiye'yi AB'den uzaklatracan iddia ediyorsunuz. Bu tutumunuzu haki 
çkarmak için "Agos" gazetesi yazar Harant Dink'in yazdklam kant 
gösteriyorsunuz. Aslnda siz, bu açklamanzla Türk devletinin rehinesi durumundaki 
aznlklarn baka türlü konuma imkanna sahip olmadklarn dolayl olarak ta olsa 
onaylyorsunuz. Fakat onlam rehine olmaktan kurtulmas için mücadeleden ve 
alnmas zorunlu olan tedbirlerden kaçyorsunuz. Bu tavmzla inkare statükoeuluun 
memluk kazanmasna, soykrmc ttihatçln, soykrm toplumuna dönümesine 
dolayl olarak ortak oluyorsunuz. 

4. Soykrmn tannmas ve suçlularn cezalandrlmas için inkare devlet 
politikasna kar tavr almay, bir bütün olarak Türkiye'ye kar tavr almakla bir ve 
aynym gibi göstermekle gerçekleri çarptyorsunuz. Soykrmn kabulünü talep 
edenlerin hiç biri, bunu ne bir bütün olarak Türkiye'ye, nede Türk halkna kar 
olduklar için istiyorlar. Soykrmn kabulünün ve soykrm yarasnn 
sarlmasnn,hem Türkiye'de hem de bölgede geçek bar ve halklar arasnda 
dostluu salayacak en önemli etken olduunu gördükleri için soykrmn kabul 
edilmesini istiyorlar. Yeni soykrmlar engellemenin baka türlü olamayacana 
inandklar için soykrmn kabul edilmesini talep ediyorlar. 

Sayn Özdemir, sizden, kamu oyu önünde u somlara lütfen açk ve somut cevap 
vermenizi rica ediyomz: 

1.Üzerinize aldnz sorumluluktan ne anlyorsunuz? 



2. Sorumluluunu üstlendiiniz her iki soykrma (Schoah ve Ermeni soykrm) ilikin 
bu güne kadar neler yaptnz? Partiniz ve orta olduunuz hükümet neler yapt. 
Bunun la ilgili bir programnz var m? Soykrmlarn kamu vicdannda mahkum 
edilmesi ve yeni soykrmlarn engellenmesi için çaba sarf edenlere hangi yardmda 
bulundunuz? 

3. Sizce, "Yahudi soykrm yalandr!" diyenlerle, "Ermeni soykrm yalandr!" 
diyenler arasnda ne fark vardr? Soykrmlar ne zamandan beri farkl kategorilere 
ayrlyor? Yoksa Türk resmi görüünün "sözde soykrm" anlayn sizde mi 
benimsiyorsunuz? Benimsemiyorsanz, neden Türk soykrm suçlularnn mahkum 
edilmesini engelliyor ve kurbanlarn hak ve adalet isteyen sonraki kuaklarn 
suçluyorsunuz? Nazilerin köle olarak çaltrdklar içilerin haklar için ABD'den 
çkan karar kabullenip, en azndan kar çkmazken, neden Osmanlnn mirasçs 
Türkiye'yi soykrmdan doan yükümlülüklerini yerine getirmeye mecbur eden 
 ABD'den veya Avrupa'dan çkacak karara kar çkyorsunuz? 

4. Almanya'da soykrmn inkar yasal olarak suç saylmasna ramen, Ermeni 
soykrmn her gün inkar eden, Avrupa'da, özelliklede Almanya'da Türk toplumunu 
bata Ermeniler olmak üzere Türkiye'nin aznlklarna kkrtan Türk basnna kar, 
neden yasal ilem yaplmamaktadr? 

5. Türk taraftın güçlü medya destei ile, inkarn ve iftirann hakim klnd bir 
ortamda, salkl Türk - Ermeni diyalogundan söz edile bilir mi? Irkç temelde 
yaratlan suni dümanlk Almanya'da bir tehlike ve Türk toplumunun içinde yaad 
ülke toplumu ile kaynamas önünde bir engel deil midir? 

6. Eer buna cevabnz "EVET" ise, siz, partiniz ve orta olduunuz hükümetiniz 
neden her hangi bir önlem almamaktadr? 

Sayn Özdemir, eer sizin, iki soykrmla ilgili sorululuunuz, srail ve Fransa gibi 
ortamlarn icap ettirdii bayramlk bir konuma olarak tarihe karmamsa, bu 
sorulara lütfen cevap veriniz, nancmz odur ki, soykrm gibi insanlk suçlar 
karsnda net bir tutum almadnz sürece "ne camiye, nede kiliseye" 
yaranacaksnz. 

Sayglarla 

SKD-Yönetim Kurulu adna: Ali Ertem 


