
Stockholm 16 Ocak 2013: TC Avrupa Birliği Bakanının Soykırımın (Seyfo) tanınmasını 
“mastübasyon”a benzetme ölçüsüzlüğüne karşı, AGA, SKD ve HDF kuruluşlarının, 
ortak açıklamasıdır 

Stockholm TC konsolosluk binasında Asurî-Süryani yetkililerle bir araya gelen Türkiye’nin 
Avrupa Birliği (AB) Bakanı Egemen Bağış, büyük elçi Zergün Kortürk’ün de hazır 
bulunduğu bir buluşmada, İsveç parlamentosu milletvekili Yılmaz Kerimo’yu kast ederek şu 
sözleri sarf etmiştir:

“İsveç ve Avrupa’da Seyfo-soykırım mastürbasyonu yapıp İsveç’in 
soykırımı tanımasına sebep oldunuz da ne oldu? Neden Pontus Rumlarını 
da bu işe karıştırarak kışkırtmacılık yapıyorsunuz?”

Bir süre garip bir suskunluğun ardından büyükelçi hanıma yönelerek kullandığı 
“mastürbasyon” ifadesi nedeniyle özür dileyen Egemen Bağış, Süryani temsilciden özür 
dileme gereği duymamıştır. Türkiye AB bakanının ukalalığı, geçmişte de yapmış olduğu bu 
tür aptalca provakatif açıklamalarla dikkat çekmiştir. 2012 başlarında, tıpkı İsviçre adalet 
sistemini kamuoyunda bilerek tahrik etmesi nedeniyle ceza alan nasyonal-sosyalist Doğu 
Perinçek gibi, aynı zihniyet ve aynı tarzla, AB bakanlığı dokunulmazlık konumunu 
kullanarak, cezadan muaf tutulacağı bilinciyle, İsviçre de soykırım tarihi gerçeğini bilerek 
ağır bir şekilde inkâr etmiştir.  Ermenistan Bakanı Serge Sargsjan’ın, Varşova soykırım anıtı 
önünde diz çöken Willi Brant benzetmesinde bulunarak Türk devlet yetkililerinin de günün 
birinde Erivan Soykırım anıtı önünde diz çökeceklerini umut ettiğini belirtmesi üzerine 
Egemen Bağış, Sargsjan’a 11.12.2011 tarihinde  “diz çökmenin” ne demek olduğuna dair 
yaman bir “ders” vermiştir:

''Kendini haylice aşan bir laf etmiş. Buradan yiğidin harman olduğu Kâğıthane’den ona bir 
mesaj göndermek istiyorum. Sen milletini açlıktan, fakirlikten zaten dizinde derman 
bırakmayacak hale getirmişsin. Ermenistan'ın nüfusu açlıktan 4 milyondan 2 milyona düştü. 
İnsanlar dünyanın dört bir yanına kaçıyor. Bir kısmı bizim ülkemize de geldi. Burada bizim 
çocuklarımıza, yaşlılarımıza bakan bakıcı olarak çalışıyor. Bu da Türk milletinin gönlünün ne 
kadar geniş olduğunun göstergesidir. Bizim de kendisine bir cevap vermemiz gerekiyorsa. 
Türklere, diz çökertmek kimsenin haddi değildir. Aslında onlara cevap verilecek çok güzel 
atasözlerimiz var ama... Bundan kimsenin şüphesi olmasın, bu millete karşı şuursuzluğu dize 
getirmeyi de biz çok iyi biliriz.'' 

(Bakınız: Webseite der AKP -http://www.akparti.org.tr/site/haberler/ermenistan-
cumhurbaskanina-cevap-verdi/17241) 

Terbiye yoksunu Türk bakanlık yetkilisi, kendi vatandaşlarına karşı daha da kaba 
davranmaktadır. Bağış, 6 Mart 2012 tarihinde BBC radyosunda yapmış olduğu bir söyleşide 
tutuklu gazetecilere yazarlara, „Soyguncu, hırsız, tecavüzcü ve katil diye hakaret etmişti. 

AB-Bakanının bu rayından çıkmışlık halini AGA (Halklar Arası Anlayış, İnkâr edilen 
Soykırımların Kabulü ve Yeni Soykırımların Engellenmesi için Çalışma Grubu), Soykırım 
Karşıtları Derneği (SKD) ve Berlin Hrant Dink Forumu (BHF) olarak şöyle 
değerlendiriyoruz:

“Tük AB bakanı Egemen Bağış’ın, tarihi bir gerçeklik olarak Osmanlı Hıristiyanlarının 
soykırımını sadece inkâr etmekle yetinmediğini, mağdurların hayatta kalan çocuklarını, 
torunlarını, hiç alışamayacağımız hayret verici provokatif bir tarzla tekrar, tekrar ağır şekilde 
aşağıladığını tespit ediyoruz. Egemen Bağış bu tutumuyla kendini, AB bakanlık makamından 
diskalifiye etmektedir. Hâlbuki Avrupa’da devlet tarafından geçmişte işlenmiş cinayetler ve 
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benzeri insanlık suçları ile özeleştirici yüzleşme, insan hakları standartlarını gerektirir. Kendi 
yurtlarından şiddet ve terör yöntemleri ile kovulmuş etnik ve dinsel azınlıklarla diyalog 
kurmak isteyen Türk devletinin, bu insanlara karşı tabii ki, adabı usulüne uygun davranması 
gerekir.   

Bundan bir süre önce farklı kaynaklar, devlet yetkililerinin, diaspora ile ilişki kurmaya 
çalışacağını, “ilişkiye açık” olan unsurları “kazanmaktan” ve ortak çalışmadan yana olduğunu 
yazmıştı. Bu tarz diyalog ve ilişki arayışı göstermektedir ki, Türk devlet temsilcileri 
Avrupa’daki azınlıklarının, farklı Avrupa devletlerinin özgür vatandaşları olduklarını 
unutarak onlardan, feodal derebeylerin marabalarından beklediği itaatkârlığı beklemektedirler.

Türk devlet yetkililerince bol keseden dillendirilen Ermeni, Asurî-Süryani diasporası 
kuruluşları ve temsilcileri ile “yararlı ortak çalışma” arayışının bugüne kadarki gidişatına 
bakıldığında, Türkiye için de işe yaramaz olduğu görülmektedir. 

Bizler Egemen Bağış’tan ve hükümetinden, Yılmaz Kerimo’ya ve Asurî İsveç toplumuna 
yapılan hakaretten dolayı formel olarak özür dilemesini bekliyoruz.” 

----------------------------------------------------------------

Konu ile ilgili bazı haber ve değerlendirme linkleri 
 http://www.acsatv.com 
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