TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BERN BÜYÜKELÇİLİĞİ

Sayın Büyükelçilerim,
İsviçre’deki Türk toplumunun değerli üyeleri,
İsviçreli dostlar,
Hanımefendiler, Beyefendiler,
Cenevre Başkonsolosluğumuz mensubu, merhum şehidimiz Mehmet Savaş Yergüz’ü anmak
üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Ermeni terör örgütü tarafından 9 Haziran 1981
tarihinde katledilen şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine ve
tüm Dışişleri Bakanlığı camiasına başsağlığı diliyorum.
Şehidimizi kaybetmemizin üzerinden geçen bunca zamanın ardından ilk kez bu kadar kalabalık
şekilde buradayız. Bu etkinliğe öncülük eden Batı İsviçre Türk Dernekleri Federasyonu
Başkanı Sayın Celal Bayar’a, federasyon yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkürü borç
bilirim.
Türk milleti şehitlerini unutmaz, gazilerini başının üstünde taşır. Bizi biz yapan değerlerin
başında belki de bu gelir. Devleti uğruna can verenler, milletinin hafızasında kıyamete kadar
var olurlar.
Elbette, merhum şehidimiz Savaş Yergüz’ü da unutmadık, unutmayacağız. Katilinin ifadelerine
gazete gipürlerinde kahramanlık hikâyesi gibi yer verenlere inat, adını, şehit edildiği bu şehre
kazıyacağız. Belki onu geri getirmeyecek ama, şehidimizin anısını daha kalıcı hale getirecek
adımları atmak boynumuzun borcudur.

Sayın konuklar,
Acı kaybımızı andığımız bu günde, İsviçre’deki Türk toplumunu derinden yaralayan bir diğer
bilinen gelişmeye de değinmek istiyorum. Malumunuz, Ermeni terörüne verdiğimiz şehitler
ortadayken, bazı çevreler Cenevre’de bir sözde “soykırım” anıtı açtılar.
1915 Olayları konusunda Türkiye tarihle yüzleşmekten korkmamaktadır. Konunun mahiyetini
araştırmak üzere bağımsız tarihçilerden oluşan bir komisyon kurulması önerimiz 2005 yılından
bu yana masadadır. Biz bu komisyonun kurulmasını önerdik ve kararlarına saygı duymayı
kabul ettik. Ermeni tarafı ise, ne komisyonun kurulmasına, ne de komisyonun kararlarına saygı
duymaya yanaşıyor.
Neden bu komisyon tarihçilerden oluşsun dedik? Çünkü tarihte yaşanmış olayların yine en iyi
tarihçiler tarafından açıklığa kavuşturulabileceğini düşünüyoruz. Hal böyle iken, bazı ülke
parlamentolarının sözde soykırımın tanınması yönünde aldığı kararlar, bizce pek çok değeri
ayaklar altına almaktadır. Konu siyasi değil, hukukidir. İsviçre’nin de yargı yetkisini tanıdığı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, “soykırım” söyleminin mutlak gerçeği yansıtmadığını
açıkça ortaya koymuştur. Karara göre, 1915 Olayları meşru bir tartışma konusudur ve sözde
“soykırım” iddiaları etrafında genel bir uzlaşı mevcut değildir. Bu konuyla ilgili Türk
anlatısının dillendirilmesi, demokratik bir haktır ve ifade özgürlüğünün koruması altında
olduğu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla tescillenmiştir.
Hal böyleyken, ülkemizi sözde soykırımla suçlayan anıt konusunda üzücü olan, tüm
girişimlerimize rağmen, bazı yerel siyasetçilerin de buna göz yumması oldu. Elbette, konunun
İsviçre Konfederasyonu’nun dış politikasını ilgilendiren hassas bir boyutu da bulunmaktadır.
İsviçre’deki Türk toplumunu da inciten bu tür adımlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz.
Değerli vatandaşlarımız,
Müsaadenizle, aramızda bulunan yabancı konuklarımıza hitaben de birkaç şey söylemek
istiyorum.
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