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Ermeni belgeleriyle
Ermeni soykırımı yalanı
Son yıllarda, sözde Ermeni soykırımı konusu, yoğun bir biçimde Türkiye’nin üzerine gelmekte,
Alman Federal Meclisi’nde, ABD Federal Meclisi’nde sözde soykırım tasarıları sıra beklemektedir
Dr. Alev COŞKUN
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on yıllarda, sözde Ermeni soykırımı konusu, yoğun bir biçimde Türkiye’nin üzerine gelmekte, iç ve dış politikada ülkenin üzerinde dehşetli bir baskı unsuru olarak
kullanılmaktadır.
Birçok Avrupa ülkesinin parlamentosunda
Ermeni soykırımı kanunu kabul edilmiş ve
Türkiye suçlanmıştır. Kimi ülkelerde (Fransa
ve İsviçre) Ermeni soykırımı olmadığını ileri
sürmek imkânsızdır; çünkü suç olmuştur. Avrupa Parlamentosu (AP) daha 1987’lerde Türkiye’yi soykırım suçlusu olarak ilan etti. Geçen haftalarda yine öyle bir karar alındı.
ABD’nin çeşitli eyalet meclisleri bu yönde kararlar aldı. Alman Federal Meclisi’nde, ABD
Federal Meclisi’nde sözde soykırım tasarıları
sıra beklemektedir.
Amaç, Türk toplumunu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni mahkûm etmektir. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir ve Batı dünyasının ne yapmak istediği apaçık ortadadır.
Türk devletinin resmi tezi ise bu iş parlamentolarda çözülmez, bu iş tarihçilerin işidir, söylemiyle özetlenebilir.
Ama birkaç namuslu Batılı tarihçiyi bir yana bırakırsak Batı’daki yazarlardan taraflı yayınlar sürmektedir. Bizim içimizden de Berktay’lar, Akçam’lar, Pamuk’lar, gerçekleri inkârda Batılılardan hiç de geri kalmıyorlar. Kuşkusuz bu dünya ölçeğindeki politikada, özellikle ABD ve Fransa’da etkin konuma gelmiş
olan Ermeni diasporasının rolü inkâr edilemez. Ancak parlamentolardan yasalar geçtiğine göre bu konu diasporayı aşmış, ilgili devletlerin devlet politikası haline dönüşmüştür.
Türkiye’ye gelince, devlet, istenen düzeyde
bu konuyla ilgili girişimlerde bulunmuyor.
Ancak son iki yıldır bu konuda özellikle kimi önemli girişimler başladı. Almanya’daki
Türk kuruluşları Haziran 2005’te büyük bir
yürüyüş yapmak istedi. Lozan’da 2005’te gerçekleştirilen hareket ve Ermeni soykırımı ile
ilgili resmi kuruluşlar dışında yapılan toplantılar kanımızca çok önemlidir.
Ancak belgelerin yayımlanması ve bunların
tüm dünyaya dağıtılması, günümüzün en önemli görevidir. Bu bağlamda Kaynak Yayınları son
derece önemli bir girişim içinde bulunuyor.
Kaynak Yayınları, Ermeni Belgeleriyle Ermeni Soykırımı Yalanı ismini verdiği bir dizi
kitap yayımladı.
Belgelere dayalı son derece önemli bu kitapları, toplu halde Cumhuriyet okurlarına sunmakta sayılamaycak derecede büyük yarar gördüğümüz için kitapları özetliyoruz.
Birinci kitap, Ovanes Kaçaznuni’nin (Hovannes Katchaznouni) TAŞNAK Partisi’nin Yapacağı Bir Şey Yok adlı kitabıdır.

Kaçaznuni kimdir?

Ovanes Kaçaznuni, Taşnaksutyun Partisi’nin
kurucularından ve 1918 yılının Temmuz ayında kurulan ilk Ermenistan Devleti’nin ilk başbakanıdır. Bu hükümeti 13 ay yönetmiştir.
Bu kitap Kaçaznuni’nin Nisan 1923’te Taşnak Partisi’nin Bükreş’te yapılan yurtdışı konferansına sunduğu rapordur. Bu tarihi rapor, bugün Ermenistan’da yasaktır. Raporun çeşitli
dillerde yayımlanan basımları, Avrupa kütüphanelerinden toplatılmıştır. Kitabın kütüpha-
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ne kataloglarında adı var, ancak kendisi kütüphane raflarında yoktur. İstanbul Üniversitesi
Devrim Tarihi Araştırma Görevlisi Mehmet Perinçek’in, Moskova’da Lenin Kütüphanesi’nde,
Atatürk dönemi Türk-Sovyet ilişkileri üzerinde yaptığı araştırma sırasında bu raporun Rusça basımı bulunmuştur. Kitap dilimize Türkolog Arif Acaloğlu tarafından kazandırılmıştır.
Kaçaznuni öncelikle, Taşnaksutyun konferansına katılan delegelerden kendisini önyargılardan sıyrılarak sabırla dinlemelerini rica etmektedir.
Ermeni Taşnak hükümetinin ilk başbakanı,
sözde Ermeni soykırımı iddialarını tümden ortadan kaldıracak çok önemli noktalar ileriye sürmektedir.
Şöyle ki:
● I. Dünya Savaşı öncesinde, Ermeniler tarafından gönüllü silahlı birlikler oluşturuldu,
bu hataydı.
● Bu birlikler ve o günkü politikamız kayıtsız şartsız Rusya’ya bağlanmıştı.
Ve Türklerden yana olan güç dengesi hesaba katılmamıştı.
● 1918 yılı sonlarında İngiliz işgali, Taşnakların umutlarını yeniden kabartmıştı ve Ermenistan’da Taşnak diktatörlüğü kurmuşlardı.
● Ermeniler ‘‘Denizden Denize Ermenistan
Projesi’’ gibi emperyalist bir talebe kapılmışlar, bu yönde kışkırtılmışlardı.
● Ermeniler, Müslüman
nüfusu katletmişlerdi, bu
nedenle Türklerin aldığı
tehcir kararı doğrudur ve
uygundur.
Evet bütün bu saptamalar, Ermenistan’ın ilk başbakanı, Taşnaksutyun Partisi’nin kurucusu Kaçaznuni’ye aittir.
Kaçaznuni, 1914’ten
1923’e uzanan süreçte,
Türk-Ermeni ilişkilerinin
özünü savaş hali olarak değerlendirmektedir. Kaçaznuni’nin yaptığı çok doğru saptamaya göre bu savaş, aslında Türkiye ile emperyalist devletler arasındaki bir savaştı.
Kaçaznuni’nin kitabının
en önemli noktası, Taşnak

Partisi ile onun peşine takılan Ermenileri savaşın bir tarafı, o günkü Türk devletini ise diğer tarafı olarak değerlendirmesidir. Bu değerlendirme ortada savaş olduğunu ve soykırım kavramının bu olayda söz konusu olamayacağını belirtir.
Kaçaznuni’nin bu değerlendirmesi kimilerini şaşırtsa da, 1915-1918 yenilgileri sonrasında Ermeni devlet adamları ve tarihçileri buna paralel değerlendirmeler yapmaktadır.
Kaçaznuni, Ermenilerin önce Çarlık Rusyası’nın emelleri doğrultusunda hareket ettiğini, Çarlık Rusyası’nın yıkılışından sonra da
bu sefer Batılı devletlerin güdümüne girdiğini, İngiltere, Fransa, ABD gibi devletlerin bölgedeki çıkarları için Türklere karşı savaştıklarını açıkça belirtmektedir.
Örneğin Kaçaznuni’nin aşağıdaki değerlendirmesi ilginçtir:
‘‘Müslüman bölgelerde idari yöntemlerle düzen sağlayamadık, silah kullanmak, ordu sevk
etmek, yıkmak ve katliam yapmak zorunda
kaldık, hatta bu konularda başarısız olduk.’’ (S.
56)
Son yıllarda, Türkiye’nin üzerine bir kara bulut gibi çökertilmek istenen sözde Ermeni soykırımı olayını temellerinden sarsacak belge işte bu Kaçaznuni raporudur.
Çünkü bu raporu Ermenistan’ın ilk başbakanı yazmıştır. Olayları en etkin ve yetkili kişi olarak izlemiştir. Savaştan sonra olaylar bitip durulduktan ve süre
geçtikten sonra savaşın
soğukkanlı bir değerlendirmesini yapmıştır.
Kuşkusuz en ilginç nokta, kitabın yazarının savaşan taraflardan olan
ve soykırıma uğradıkları iddia edilen Ermenilerin başbakanı olmasıdır. Kaçaznuni bu
olayları açıkça bir savaş olarak değerlendirmekte, daha önemlisi,
emperyalist güçlere alet
olunduğunu açık yüreklilikle ortaya koymaktadır.
Şimdi, bu kitabın Batı’daki bütün kütüpha-

nelerden neden ortadan kaldırıldığını daha iyi
anlıyoruz.
Kanımızca kitap, sözde soykırım iddialarını çürütecek en önemli belgedir. Bu nedenle
Kaynak Kitaplar yönetimi, kitabın Türkçeye çevrilmesiyle yetinmemiş, onu İngilizce, Almanca ve Fransızcaya çevirerek bütün ilgililere
göndermiştir.
Kitabın Ermenice, Çince, Arapça, İspanyolca dillerine de çevrilerek sürdürüleceği anlaşılıyor. Kaynak Yayınları devletin yapması gerekeni yapıyor.
İkinci kitap, Taşnak Partisi’nin Karşı Devrimci Rolü (1914-1923) adını taşıyor ve içinde
ünlü Ermeni tarihçi A.A. Lalayan’ın iki önemli uzun incelemesi yer alıyor. Lalayan’ın yaptığı bu çalışmanın ilki 1936 ve ikincisi 1938
yılında Rusya’da Devrimci Doğu ve Tarih Notlarıdergilerinde yayımlanmış, nitelik olarak her
iki yazı birbirini tamamlamaktadır.
Ermeni tarihçi A.A. Lalayan, 1914-1923 yılları arasında Türk-Ermeni ilişkilerini Ermenistan devletinin arşivinde bulunan belgelere dayanarak açıklıyor. Lalayan, Taşnaksutyun gerçeğini Taşnak belgeleriyle ortaya koyuyor. Sözde Ermeni meselesinin içyüzünü gözler önüne seriyor.
Bu kitapta 1914-1923 yılları arasında, faaliyetini sürdüren Taşnak Partisi’nin büyük devletlerle ilişkileri, Denizden Denize Ermenistan Projesi adı verilen büyük projenin arkasındaki emperyalist güçler, Taşnakların etnik temizlik politikaları, Taşnak gönüllü hareketinin
silahlı eylemleri ve hatta bu eylemlerin Ermeni halkına karşı uygulanması da gözler önüne
seriliyor.
İşte, Lalayan’ın, Batı’da Türkiye aleyhine
yürütülen sözde Ermeni soykırımı tezini altüst
edecek saptamaları:
● Taşnaksutyun Partisi, I. Dünya Savaşı’nın
çok öncesinde Ermeni ticaret ve sanayi burjuvazisi için pazar yaratmak amacıyla Türkiye
topraklarının bir kısmını işgal etme ve Denizden Denize Büyük Ermenistan Projesi’ni gerçekleştirme hayaline kapıldı;
● Taşnak Partisi, Ermeni kitlelerini milli
motiflerle aldatarak Türklere saldırmaya ve
imha etmeye doğru yönlendirdi;
● Çarlık Rusya hükümeti Türkiye’nin Doğu Bölgesi’nde bir dayanak yaratarak boğazları ele geçirmek ve Akdeniz’e inmek için Ermenileri kullandı.
● Ermeni gönüllü birlikleri, bu amaçla Çarlık makamları tarafından örgütlendi ve Taşnak gönüllü hareketi, on binlerce Türk köylüsünü katletti ve onların varlıklarını da yağmaladı.
● Taşnaklar bu uygulamalarıyla karşılıklı
kırımı ateşlediler ve kendi amaçları uğruna
Ermeni halkını da feda ettiler.
● Daha sonra, Bağımsız Ermenistan döneminde Taşnaklar bu kez bu amaçlarla İngiliz,
Fransız ve ABD emperyalizmine alet oldular.
Bu dönemde Taşnaklar yüz binlerce insanı katlettiler, 30 aylık Taşnak iktidarı sonunda Ermenistan’daki Türk nüfusu % 77, Kürt nüfusu % 98, Yezidiler ise % 40 oranında azaldı.
● Taşnaklar ayrıca, yüzlerce yıldır birlikte
yaşadıkları Türklere karşı savaşmak istemeyen
Ermenilere inanılmaz işkencelerde bulundular.
Bu önemli kitap, Rusçadan 0 dilimize E.
Kur. Alb. Kayhan Yükseler tarafından kazandırılmıştır.

‘Doğru siyaset’ ve ‘doğru pratikler’
Beşinci kitap: Bu serinin doğal bir devamı olan,
Doğu Perinçek’in Ermeni Sorununda Strateji ve
Siyaset adlı kitabından da söz etmeliyiz.
Bu kitapta Perinçek, Ermeni sorununda ‘‘doğru siyaset’’ ve ‘‘doğru pratikler’’in ne olduğunu
irdeliyor. Ayrıca kitapta, Perinçek’in katıldığı,
TBMM’de toplanan ‘‘Tarih Boyunca Türk-Ermeni İlişkileri’’ sempozyumundaki, Ermeni Araştırmaları II. Uluslararası Kongresi Sonuç Bildirgesi önerisi, Lozan’da savcılıktaki sorgu tutanağı
ve ‘‘Tarihte Türkler-Ermeniler ve Gerçekler Sempozyumu’’nun sonuç bildirgesi yer almıştır.
Bu kitap, yukarıda sözü edilen Ermeni Belgeleriyle Ermeni Soykırımı Yalanı dizisine, kuramsal ve stratejik bir içerik ve yön kazandırmaktadır. Perinçek, Ermeni sorununda en önemli dayanağın Sovyet ve Ermeni arşivleri olduğunu
belirtiyor. (S. 40) Bu nedenle yukarıda tanıtılan
kitaplardan alıntılar yapıyor.
Perinçek’in saptamaları özet olarak şöyledir:
● Türkiye, 1914-1922 yılları arasında büyük
devletlerin paylaşma ve işgal girişimlerine karşı vatan savunması yapıyordu.
● Çarlık Rusyası emperyalist emellerle Türkiye’yi paylaşmak amacıyla Ermenileri kullanmıştır, daha sonra da İngilizler, Fransızlar ve
ABD, emperyalist emelleri için Ermenileri kullanmıştır.

● Bu mücadele sırasında Osmanlı Devleti cephe gerisinde çıkarılan isyanların bastırılması için
ve bu isyanlara destek sağlayan unsurları tehcire (zorunlu göçe) tabi tutmuştur, bu da Osmanlı Devleti’nin uluslararası hukuk çerçevesinde
uyguladığı meşru müdafaa hakkıdır.
● Bu hakkın kullanımı sırasında karşılıklı kırımlar olmuştur, sorumlusu emperyalist devletlerdir.
● Yaşanan bu olgu, bir etnik grubun veya milletin kasıtlı olarak tasfiye edilmesi anlamında
değildir.
● Bu sorun Kurtuluş Savaşı’nda silahla, Lozan’da ise barış antlaşmasıyla çözülmüştür.
● Sözde soykırım konusunda kanun tasarılarını kabul eden ABD eyalet meclisleri, AB ülkelerinin meclisleri ve onlara bağlı kuruluşlar, uluslararası hukuku çiğnemektedirler.
● Bu sorun tarih sorunu değil, siyaset sorunudur. Öncelikle, insan hakları sorunu değil, vatan
savunması sorunudur. Bu sorun tarihçiler tarafından çözülemez, çünkü Kurtuluş Savaşı’yla ve
Lozan Antlaşması’yla çözülmüştür.
Bu nedenle, Türkiye, tezlerini Kurtuluş Savaşımızın haklılığı temeline dayandırmalıdır. Tehdidin kaynağı açıktır, ABD ve AB’dir. Bu nedenle cephe tehdidin geldiği yöne çevrilmeli; savunma değil, taarruz taktiği uygulanmalıdır.

Sevr Antlaşması’nın yapıldığı Sevr Sarayı’nın
önüne ‘‘Ermeni soykırımı’’anıtı dikenler bu eylemleriyle Türkiye’yi bölme amaçlarını ilan etmektedirler.
Bu nedenle, ‘‘Ermeni soykırımı’’ suçlamalarının arkasında yatan emperyalist amaçlar milletimize bütün açıklığıyla anlatılmalıdır.
Görüldüğü gibi tüm bu kitaplar titiz bir çalışmanın ve uzun yıllar verilen ulusalcı savaşımın
ürünleridir.
Doğu Perinçek’in genel başkanlığını yaptığı İşçi Partisi, son günlerde Kemalist doğrultudaki yeni tüzük ve yeni programını yayımladı.
Kaynak Yayınları, son derece önemli yapıtlara yaşam olanağı verdi. En önemlilerinden birisi Turan Dursun’un Kur’an Ansiklopedisi’dir ki,
bu da Dursun’un hunharca şehit edilmesinden sonra tamamlanamamıştır.
Kaynak Yayınları’nın Atatürk’ün Bütün Eserleri projesi son derece önemli ve çok büyük bir
projedir. Atatürk’ün yaşamı boyunca söylediği
ve yazdığı her belgeyi kapsayan bu eser on sekizinci cilde ulaştı. Kanımca devletin, Kültür
Bakanlığı’nın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Türk
Tarih Kurumu’nun ya da üniversitelerin yapacağı bu çalışma, Kaynak Yayınları tarafından başlatıldı ve kapsamlı çalışmanın bitirilmesi noktasına gelindi.

İşte böylesine önemli ve kalıcı yapıtlara yer veren Kaynak Yayınları, şimdi de Ermeni Belgeleriyle Ermeni Soykırımı Yalanı dizisini gerçekleştiriyor. Sırada diğer Ermeni tarihçilerin eserleri
olduğu anlaşılıyor. Kaynak yönetimi bununla da
yetinmiyor, bu önemli kitapların İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Ermenice, Rusça, Çince, Arapça ve İspanyolca tercümelerini de yapıp
dünya ölçeğinde bir kampanya yürütüyor.
Kültür ya da Eğitim Bakanlığı’nın ya da Tanıtma Fonu’nun, özetle devletin yapması gerekeni yapıyor. Onların boşluğunu dolduruyor. Dizinin başarıyla tamamlanmasını ve sürdürülmesini diliyoruz.
Kaçaznuni, Ovanes, Taşnak Partisi’nin Yapacağı Bir Şey Yok, 10. Basım, Kaynak, 2006, (120
s.)
Lalayan, A.A., Taşnak Partisi’nin Karşı Devrimci Rolü, (1914-1923), 2. Basım, Kaynak, 2006,
(96 s.)
Sovyet Yanıtı, İngilizlerin Mavi Kitabına Sovyetler’in Yanıtı - Kızıl Kitap, 2. Basım, Kaynak,
2006, (142 s.)
Karinyan, A.A. Ermeni Milliyetçi Akımları,
Kaynak, 2006, (102 s.)
Perinçek, Doğu, Ermeni Sorununda Strateji ve
Siyaset, Kaynak, 2006, (132 s.)
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Resmi
raporlarla
oluştu
Üçüncü kitap, İngilizlerin Mavi Kitabı’na
Sovyetler’in Yanıtı, Kızıl Kitap, Güneybatı
Kafkasya’da Taşnak Mezalimi adını taşımaktadır.
Kitabın başlığı çok önemli ve kitabın öyküsü de çok ilginçtir. Kitap, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi bünyesinde bulunan Marksizm-Leninizm Enstitüsü Merkez Parti Arşivi olan Rusya Toplumsal-Siyasi Tarih Devlet Arşivi’nde bulunuyor.
Bu bir yayımlanmamış gizli rapordur ve
Üçüncü Komünist Enternasyonal’e ve Rusya Komünist Partisi’ne sunulmuş olan resmi bir belgedir. Kızıl Kitap, savaş sırasındaki resmi raporlardan oluşuyor ve bu raporda Taşnak çetelerinin Müslüman halka karşı giriştiği katliamlar, yağmalar belgelerle
açık bir biçimde anlatılıyor.
İngilizlerin yayımladıkları Mavi Kitap’a
karşılık bu da Sovyet Rusya’nın yayımladığı Kızıl Kitap’tır.
Kitabın orijinal kapağında Doğu Halkları
Başkanlık Kurulu Üyesi Pavloviç ve Konsey
Kalem Müdürü Ryumin yoldaşlar tarafından
resmi belgelere dayanılarak hazırlandığı belirtilmiştir.
Kitabı hazırlayan Pavloviç kimdir?
Bu kitap Sovyetler’in Doğubilimi uzmanlarından Mihail V. Pavloviç’in önderliğinde
hazırlanmıştır. Pavloviç’in aynı zamanda
Atatürk Türkiyesi hakkında Rusça yazdığı
Devrimci Türkiye adlı kitabı da vardır.
Kızıl Kitap’ta 64 adet belge yer almaktadır, Kars’ta kurulan Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonraki olaylar
incelenmektedir. Ermenilerin Kars’ta ve o bölgede köylere verdikleri zararlar, Taşnak çetelerinin Müslüman halka karşı giriştikleri katliamlar ve yağmalar belgelere dayanılarak verilir.
Dördüncü kitap: Ermeni Milliyetçi Akımları adını taşıyan bu kitap, Sovyet Ermenistanı’nın önemli devlet ve bilim adamlarından Artaseş B. Karinyan tarafından yazılmıştır.
Karinyan, bu incelemesinde Ermeni milliyetçiliğin kökenini, sınıfsal temellerini ve
tarihsel rolünü ele almaktadır.
1914-1922 olaylarını anlayabilmek için, Ermeni milliyetçiliğinin özelliklerini kavramak gerekir. Karinyan işte bu önemli boşluğu dolduruyor, aynı zamanda Bolşeviklerin
Ermeni sorununa bakışlarını ve politikalarını ortaya koyuyor. Karinyan’ın bu incelemesi, Tiflis’te basılan Bolşevik Zakavkazya dergisinde 1928 yılında yayımlanmıştır.
Ermeni devlet adamı, 1920’lere kadarki dönemde Taşnakların ve onları izleyen Ermeni kitlelerinin oynadığı rolü açık bir biçimde ortaya koymaktadır.
Karinyan’ın saptamaları şöyledir:
● Türkiye Ermenileri, Rusya Ermenilerine göre çok daha iyi şartlarda yaşamışlardı.
● Ermeni burjuvazisi işbirlikçi karakterdedir, Taşnakizm ise Ermeni milliyetçiliğidir. Taşnaklar ve Ermeni burjuvazisi her dönemde Çarlık Rusyası’nın ya da Batı emperyalizminin aleti olmuşlardır.
● Taşnaklar sadece Kafkasya cephesinde
değil, Çanakkale cephesinde de gönüllü birlikler oluşturarak emperyalist orduların komutasında Türklere karşı savaştılar.
● Ermeniler, bölgede azınlıkta oldukları için
Türk ve Kürt nüfusu sistemli olarak imha girişiminde bulundular, Müslüman köyleri talan ettiler.
Karinyan, Ermeni halkının yaşadığı trajedinin sorumlusu olarak Avrupa devletlerini,
Çarlık Rusyası’nı, Hıristiyan misyonerleri
ve özellikle Taşnakları görmektedir.
Bu dört kitap, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi Enstitüsü araştırma görevlisi Mehmet Perinçek tarafından,
Rusya devlet arşivinde yaptığı araştırmalar
sırasında bulunmuş ve Kaynak Yayınları tarafından Türkçeye kazandırılmıştır. Mehmet
Perinçek, her dört kitaba da birer sunuş yazısı yazmıştır.
Nasıl Kaçaznuni’nin kitabı İngilizce, Fransızca, Almanca ve diğer dillere çevrildiyse,
Kızıl Kitap, Lalayan ve Karinyan’ın kitapları da dünya dillerine çevrilmeli, her kütüphaneye ve ilgililere gönderilmelidir.

