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Ermenistan Siniri Konusu...
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Söylesi

Prof. Dr. Hakki Keskin
Ermenistan isgal altindaki Azerbaycan topraklarindan çekilmeden
Türkiye’nin Ermenistan sinirini açmasi, Türkiye’nin uzun hedefli ulusal
çikarlariyla asla bagdasmamaktadir. Kas yapayim derken göz çikaracagi
unutulmamalidir.
Azerbaycan topraklarinin isgali son bulmadan sinirin açilmasi,
Azerbaycan-Türkiye iliskilerine onarimi güç zarar verir!
Kendisine saygi bekleyen her ülkenin dis politikasi uzun hedefli ulusal
çikarlara dayanir. Degisen hükümetlerle ulusal politika kolayca
degismez. Türkiye’nin Azerbaycan politikasi, Azerbaycan’in
bagimsizligini elde edisinden bu yana tutarli bir çizgide sürmüstür.
Ermenistan isgal ettigi Azerbaycan topraklarindan çekilmedigi sürece,
Türkiye, Ermenistan sinirini açmamakta kararlidir. Günümüze degin bu
konuda en ufak bir kusku bulunmamaktaydi. Son aylarda Türkiye’nin
bu politikasinin degisebilecegi kuskusu, Azerbaycan’da siyasileri ve
kamuoyunu büyük ölçüde tedirgin etmeye baslamistir.
Ermenistan öteden beri disa açilabilmek, ticari ve ekonomik iliskilerini
gelistirebilmek için, Türkiye sinirinin açilmasini istemektedir. Türkiye
bu isteme olumlu yaklasmaktadir. Ancak Ermenistan’in 1987’de Rus
ordusunun yardimiyla isgal ettigi Azerbaycan topraklarindan çekilmesi
ve Daglik Karabag sorununa barisçil bir çözüm bulunmasini çok hakli
olarak sart kosmaktadir. Bilindigi gibi Azerbaycan topraklarinin yüzde
20’ye varan kismi henüz Ermenistan’in isgali altindadir. Bu isgalle
birlikte 800 bin Azerbaycanli öteden beri yasadiklari topraklarindan
sürülmüstür. Bu insanlar Bakû ve diger kentlerde geçici olarak
yasamakta ve eski topraklarina dönmeyi beklemektedirler. Ermenistan
bu topraklari isgal ederken basta Hocali halkini olmak üzere çok sayida
Azerbaycanliyi da katletmistir.
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Barisçil çözüm ugrasi
Bu konu, Azerbaycan halkinin unutamayacagi en derin yarasidir.
Azerbaycan halki çok hakli olarak isgal altindaki topraklarini geri
almakta kararlidir. Bu, Azerbaycan’in vazgeçemeyecegi ulusal
politikasidir. Azerbaycan bu sorunu barisçi yoldan çözebilmek için
büyük bir siyasi ugras vermektedir. Dogru olan da barisçil çözümdür.
Federal Almanya Milletvekili ve Avrupa Parlamenter Meclisi üyesi
olarak, Kafkas ülkeleri ve bu bölge sorunlarinin barisçil çözümüne katki,
görevlerim arasinda yer almaktadir.

Piyasa
En Son
IMKB 100

27,653.58

IMKB 50

27,586.12

IMKB 30

35,398.55

Aliyev’in endisesi

USD

1.5755

EURO

2.0960

Son olarak 17 Mart 2009 tarihinde Avrupa Konseyi’nden 5
milletvekiliyle Bakû’da bulunduk ve Cumhurbaskani Sayin Ilham Aliyev
tarafindan kabul edildik. Sayin Aliyev bu görüsmede, Türkiye’nin
Ermenistan sinirini açabilecegi endisesini dile getirdi. Daha sonra
görüstügüm Azerbaycan milletvekilleri de bu kuskunun Azerbaycan
kamuoyunu son aylarda çok yakindan ilgilendirdigini vurguladilar.
Medyada da bu kuskuya yer veren yazilar yayimlanmaktadir.
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Ermenistan isgali son bulmadan, Türkiye öteden beri izledigi ulusal
politikasini bir tarafa iterek Ermenistan’a sinirlarini açarsa dost ve
kardes ülke Azerbaycan ile iliskileri onarimi çok zor ve derin izler
birakacak bir yara alacaktir. Azerbaycan halkinin Türkiye’ye duydugu
güvenin ciddi olarak sarsilmasinin yani sira Türki cumhuriyetlerde de
büyük bir güven bunalimi yasanacaktir. Cumhurbaskani sayin Ilham
Aliyev ve Azerbaycan’da herkes, böyle bir adimla, Ermenistan
üzerindeki baskinin kalkacagini ve isgal altindaki topraklarin barisçil
çözümünün büyük ölçüde olanaksizlasacagini düsünmektedirler.
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Gerçekten de Ermenistan böylece isgal ettigi Azerbaycan topraklarindan
çekilmeye zorlanamayacagi bir rahatliga kavusacaktir. Bu yön degisimi
Azerbaycan halkina ve hatta bu sorunun barisçil yoldan çözümüne darbe
vuran bir politika olacaktir.
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Öte yandan Türkiye’nin sinirlarini açmasiyla Ermenistan lobisinin
Türkiye karsiti politikalarindan artik vazgeçecegini sanmak, büyük bir
yanilgidir.
Ermeni lobisi 1915 olaylarini Türkiye’ye “soykirim” olarak kabul
ettirme çabasindan asla vazgeçmeyecektir. Çünkü bu lobiyi yürütenler
bu isi bir meslek olarak yapmaktadirlar.
Amerika Birlesik Devletleri öteden beri bu lobicileri, Türkiye’ye karsi
bazi önemli isteklerini Türkiye’ye kabul ettirebilmenin önemli bir araci
olarak kullanmaktadir. Türkiye artik yillardir Demokles kilici olarak
kullanilmakta olan bu politikayla hesaplasmaya kendini hazirlamalidir.
Tarihi yaralar karsilikli sarilmali

Türkiye’nin Ermenistan iliskilerini iyi komsuluk temelinde her anlamda
gelistirmesi hiç kuskusuz büyük önem tasimaktadir. Bu amaçla da tabii
ki Türkiye, Ermenistan sinirlarini açmali, ticari ve ekonomik iliskilerin
gelismesine katkida bulunmalidir. Bu nedenle Cumhurbaskani Sayin
Gül’ün Ermenistan ziyareti olumlu bir adimdir. Türkiye-Ermenistan
arasindaki tarihi yaralarin, tek yönlü suçlamalar bir tarafa birakilarak
karsilikli olarak sarilmasi son derece gerekli ve yararli olacaktir.
Ermenistan isgal altindaki Azerbaycan topraklarindan çekilmeden
Türkiye’nin Ermenistan sinirini açmasi, Türkiye’nin uzun hedefli ulusal
çikarlariyla asla bagdasmamaktadir. Kas yapayim derken göz çikaracagi
unutulmamalidir.
Basbakan Sayin Erdogan’in bu kuskulari ivedi olarak gidermesi ve
Türkiye’nin öteden beri izlemekte oldugu ulusal politikasinin aynen
sürmekte oldugunu önemle vurgulamasi, Azerbaycan-Türkiye
iliskilerinin gelecegi bakimindan büyük önem tasimaktadir. Türkiye’nin
bu ulusal politikasini kararlilikla sürdürmesi için muhalefeti de göreve
çagiriyorum.
Prof. Dr. Hakki Keskin Federal Almanya Sol Parti Milletvekili
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