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OLAYLAR VE GÖRÜŞLER

Ohannes Kaçaznuni’den de Özür Dileyecekler mi?
rans toplad.
Taşnak Partisi’nin en önemli liderleri, tarihçiler bu kongreye raporlar sundular. İşte Ermeni devletinin ilk başbakan Kaçaznuni de bu kongreye önemli bir rapor
sundu.
Kaçaznuni’nin, “Taşnatsutyun’un Artık
Yapacağı Bir Şey Yok” adn taşyan raporu, bugün Ermenistan’da yasaktr. Avrupa ve ABD’de kütüphane kataloglarnda kitabn ismi vardr, ancak kendisi yoktur,
imha edilmiştir.
Bu rapor, Sovyet Rusya’da kstl sayda
misiniz” diye soruyorum?
basld ve halen rapor Rus Devlet Arşivi’nde
Neden Kaçaznuni?
Çünkü bu çok önemli, Ermeni davas bulunmaktadr. Dr. Mehmet Perinçek,
için çalşmş olan Ohannes Kaçaznuni, sö- Moskova’da Lenin Kütüphanesi’nde yaptğ çalşma srasnda
zü edilen bizim bu bir
raporu bulmuş, Rusgrup aydnn tersini
ça fotokopisini alsöylüyor.
mş, bu rapor tercüAman efendim, kimme edilerek Türkçe
miş bu Kaçaznuni ki
baslmştr.(*)
ondan özür dileyelim
Başbakan Kaçazdiye hemen bir itirazda
nuni’nin raporunun
bulunmasnlar.
önemine hiç kimse
O zaman Kaçaznukarş çkamaz. Ama
ni’nin kim olduğuna
ne var ki, Kaçaznubakalm:
ni’nin raporu bizim
Gerçek ismiyle HovBat karşsnda komannes Katchaznouni
pleksli Batsever,
(Ohannes Kaçaznuni)
hatta “Batıperver”
Ermeni tarihinde tartaydnlarmza ters
şlmaz çok önemli bir
düşüyor.
kişidir. Ermeni terör
İşte
Kaçaznuörgütü Taşnatsutyun
ni’den çarpc nok(Taşnak) Partisi’nin kutalar:
rucularndandr. 1918
● I. Dünya Savaş
ylnn temmuz aynda
öncesinde, Ermeniler
kurulan Ermeni devletarafndan gönüllü
tinin ilk başbakandr.
Ohannes Kaçaznuni’nin Tiflis’te
silahl birlikler oluşErmeni devletini hüküyayımlanan kitabının kapağı.
turuldu, bu hatayd.
met başkan olarak 13 ay
● Bu birlikler ve o
yönetmiştir. (Temmuz
günkü politikamz kaytsz şartsz Rus1918 - Ağustos 1919)
Ermenistan, 1920 ylnda Bolşevik yöne- ya’ya bağlanmşt.
Ve Türklerden yana olan güç dengesi hetimi tarafndan ele geçirilince, tutukland;
saba katlmamşt.
1921 ylnda Avrupa’ya kaçt.
● 1918 yl sonlarnda İngiliz işgali,
1921 ylnda Taşnak Partisi, Bükreş’te neler yaptk, nerede hata yapld, ne yapma- Taşnaklarn umutlarn yeniden kabartmşlydk konularnn konuşulduğu bir konfe- t ve Ermenistan’da Taşnak diktatörlüğü kur-

Kaçaznuni, 1914’ten 1923’e uzanan süreçte, Türk-Ermeni ilişkilerinin
özünü savaş hali olarak değerlendirmektedir. Kaçaznuni’nin yaptğ çok
doğru saptamaya göre bu savaş, aslnda Türkiye ile emperyalist devletler
arasndaki bir savaşt. Kaçaznuni’nin kitabnn en önemli noktas,
Taşnak Partisi ile onun peşine taklan Ermenileri savaşn bir taraf, o
günkü Türk devletini ise diğer taraf olarak değerlendirmesidir.
Alev COŞKUN

B

ir grup aydn, 1915-1918 dönemi tehcir (göç ettirme) olaylar nedeniyle “Ermenilerden
1915’te yaşadıkları için özür
diliyorum” adl bir imza kampanyas başlatt.
Bu kampanyaya 60’ aşkn emekli büyükelçi karş bildiriyle yant verdi. 43 eski
diplomatn Ermeni terörüne kurban vermiş
olan Dşişleri camiasnn, bu şehit diplomatlar ansna sayg duyarak verdiği yant
ve TSK’nin bu konuda aydnlar bildirisinin
yanlş yorumlanacağn belirtmesi, Cumhurbaşkan’nn bu bildiriye hoşgörü ile
bakmas, Başbakan’n karş çkmas konuyu daha da önemli ve karmaşk bir düzeye
taşmştr.
Kendilerine aydn grubu ad veren kişilerin, demokrasilerde böylesi bildiriler yaymlamalar doğaldr.
Ancak özür bildirisini yaymlayanlarn, kesin çizgileri olmayan karmaşk bir konuda
taraf olduklarnn ayrdnda olmalar gerekir. Türk Devleti, Ermeni konusunda belgelerin açlmasn ve hatta bu belgelerin yansz tarihçiler tarafndan değerlendirilmesini istemektedir. Ancak Ermeniler bu tutarl öneriye olumlu yant vermiyorlar. Böylesi
tarafsz bir kurul eğer bir yargya varrsa,
özür dileme yolu açlabilir. Ancak böyle bir
olgu yokken ve bu tarihi konu saptrlarak
uluslararas arenada siyasal çkar konusu yaplrken aydnlarn ortaya dökülüp özür dileme kampanyalar açmalar kuşku yaratmştr.
İşte bu nedenle ben de kendilerine “Ohannes Kaçaznuni’den de özür dileyecek
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muşlard.
● Ermeniler “Denizden Denize Ermenistan Projesi” gibi emperyalist bir talebe
kaplmşlar, bu yönde kşkrtlmşlard.
Ermeniler, Müslüman nüfusu katletmişlerdi, bu nedenle Türklerin aldğ tehcir karar doğrudur ve uygundur.
Evet bütün bu saptamalar, Ermenistan’n
ilk başbakan, Taşnaksutyun Partisi’nin kurucusu Kaçaznuni’ye aittir.
Kaçaznuni, 1914’ten 1923’e uzanan süreçte, Türk-Ermeni ilişkilerinin özünü savaş
hali olarak değerlendirmektedir. Kaçaznuni’nin yaptğ çok doğru saptamaya göre bu
savaş, aslnda Türkiye ile emperyalist devletler arasndaki bir savaşt.
Kaçaznuni’nin kitabnn en önemli noktas,
Taşnak Partisi ile onun peşine taklan Ermenileri savaşn bir taraf, o günkü Türk devletini ise diğer taraf olarak değerlendirmesidir. Bu değerlendirme ortada savaş olduğunu ve soykrm kavramnn bu olayda söz
konusu olamayacağn belirtir.
Kaçaznuni’nin bu değerlendirmesi kimilerini şaşrtsa da, 1915-1918 olaylaryla ilgili olarak Ermeni devlet adamlar ve tarihçileri buna paralel değerlendirmeler yapmşlardr.
Kaçaznuni, Ermenilerin önce Çarlk Rusyas’nn emelleri doğrultusunda hareket ettiğini, Çarlk Rusyas’nn yklşndan sonra da bu sefer Batl devletlerin güdümüne
girdiğini; İngiltere, Fransa, ABD gibi devletlerin bölgedeki çkarlar için Türklere karş savaştklarn açkça belirtmektedir.
Şimdi sayn aydnlarmz Kaçaznuni’yi lanetleyecekler midir? Ondan nefret mi edecekler, yoksa biz siyasallaştk, senden daha
iyi biliyoruz, sen kim oluyorsun mu diyeceklerdir...
“Batıperest” (**) aydnlarmzn ne diyeceklerini merak ediyorum.
(*) Ohannes Kaçaznuni, Taşnak Partisi’nin Yapacağ Bir Şey Yok (1923 Bat Konferans’na Rapor, Kaynak Yaynlar, 2006)
(**) Batperest, bu deyimi Sayn Erol Bilbilik’in
son kitab “Amerikanperestler”den uyarladm. Bat’ya hayran olan, ona tapan anlamndadr.

