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Siyaset Bilimci,
Eski Milletvekili
ve Bakan
Araﬂt›rmac›

Sözde Ermeni
soyk›r›m›, bilimsel
gerçekler,
Do¤u Perinçek ve
Mehmet Perinçek
2015 y›l› bütün dünyada Ermeni diasporas› aç›s›ndan
son derece önemli olacak. Çünkü sözde Ermeni soyk›r›m› iddialar›n›n 100. y›l dönümü nedeniyle, diasporan›n bütün dünyada harekete geçmesi bekleniyor. Bu
yaz›m›zda sözde Ermeni soyk›r›m› iddialar› ve bu iddialara karﬂ› çok önemli belgeler ortaya ç›karan, titiz bir
araﬂt›rmac› Mehmet Perinçek ve A‹HM’de çok önemli
bir dava kazanan Do¤u Perinçek’ten söz edece¤iz.
17 Aral›k 2013 tarihinde Do¤u Perinçek taraf›ndan
A‹HM’de aç›lan dava sonuçland›. A‹HM’in, sözde Ermeni Soyk›r›m› ile ilgili olarak verdi¤i karar çok önemlidir ve sözde Ermeni soyk›r›m› konusunda uluslar aras› ölçekte yepyeni bir baﬂlang›çt›r. K›saca özetleyelim…
“Ermeni soyk›r›m›” iddialar›na karﬂ› ç›kman›n suç
oldu¤unu kabul eden bir tasar› ‹sviçre Millet Meclisi’nde yasalaﬂm›ﬂt›. ‹P Genel Baﬂkan› Do¤u Perinçek ve
“Talat Paﬂa Komitesi” ‹sviçre’ye giderek bir gösteri
yapt› ve Do¤u Perinçek “Ermeni Soyk›r›m› Uluslararas› bir yaland›r” diye aç›klama yapt›. ‹sviçre yetkili makamlar› yukar›da sözü edilen yasaya dayanarak Perinçek hakk›nda 15 Temmuz 2005’te dava açt›lar. Yetkili
ceza mahkemesi 9 Mart 2007’de Do¤u Perinçek hakk›nda mahkûmiyet karar› verdi.
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A‹HM’in karar›
‹sviçre Ceza Mahkemesi’nin mahkûmiyet karar›na karﬂ› Do¤u Perinçek
A‹HM’de Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi’nin 17. maddesine dayanarak bir
dava açt› ve “Özgürlüklerin kötüye kullan›lamayaca¤›” ilkesini öne sürdü.
A‹HM, “Perinçek vs Switzerland” (No: 275101/08) adl› davada Do¤u
Perinçek’i hakl› buldu. Özgürlüklerin kötüye kullan›lmayaca¤› ilkesinin
ihlal edilmedi¤ini belirtti ve “Soyk›r›m kavram›, net ve kesin olarak hukuki bir kavramd›r. Eylemin bir grubun bir k›s›m üyelerini de¤il tamam›n›
tahrip etmek kast›yla yap›lm›ﬂ olmas› gerekir. Soyk›r›m çok dar anlaml› bir
kavramd›r, dahas› ispat› zordur.” hükmünü verdi.
Bu karar çok önemlidir, çünkü “soyk›r›m” kavram›n›n hukuki s›n›rlar›
belirlenmiﬂ, bu kavram›n 1915 olaylar›na uygulanamayaca¤› A‹HM taraf›ndan kesin olarak kabul edilmiﬂtir.
Kazan›lan bu dava sözde Ermeni soyk›r›m› maceras›nda, uluslararas›
arenada Türkiye’nin kazand›¤› çok büyük bir hukuki zaferdir.
Do¤u Perinçek’in böyle bir davay› 2007 y›l›nda A‹HM’de açmas› büyük
bir cesaret ve köklü bir hukuki dayanak gerektiriyordu. Do¤u Perinçek’te
bu iki olgu kesin olarak vard›. Perinçek kendisine güveniyordu ve çok köklü bir hukuk bilgisiyle bu davay› açt› ve yürüttü. 17 Aral›k 2013’te
A‹HM’in verdi¤i karar ile, Do¤u Perinçek bir yurtsever olarak yüzy›ldan
beri süregelen sözde Ermeni soyk›r›m› davas›nda Türkiye’nin elini güçlendirmiﬂtir.
1915 y›l› asl›nda bir facia y›l›d›r, Türkler ve Ermeniler bu tarihte büyük
ac›lar yaﬂad›lar. Ölümler oldu, ac›lar yaﬂand› ancak olaylar soyk›r›m de¤ildir. Olaylar› Ermeni Terör Komitecileri tetiklemiﬂ ve yaratm›ﬂt›r.
Bu konuda, bilimsel olarak derin incelemeler yapan önemli isim Mehmet Perinçek’tir. ﬁimdi onun katk›lar›na bakal›m…

Bilimsel araﬂt›rmalar
Henüz 35 yaﬂ›nda, yak›n tarihçi, tart›ﬂmas›z bir yurtsever, Ermeni soyk›r›m› iddialar›na karﬂ› çok önemli belgeler ortaya koyarak kitaplar yazan
bir araﬂt›rmac›dan söz edece¤iz.
Silivri tutukevindeki zulümden sonra, Mehmet Perinçek’in, ﬂimdi de ‹stanbul Üniversitesi Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lâp Tarihi Enstitüsündeki görevine son verildi. Oysa baﬂka bir ülkede olsa Mehmet Perinçek de¤il hapishaneye t›k›lmak, de¤il üniversitedeki araﬂt›rma görevlisi konumundan azledilmek, ona devlet hizmet madalyas› verilirdi.
Mehmet Perinçek, neden cezaland›r›l›yor? Neden düzmece delillerle
onu Silivri kamp›na at›yorlar. Büyük mücadele veren ‹ﬂçi Partisi Genel
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Baﬂkan› Do¤u Perinçek’in o¤lu oldu¤u için mi? ﬁimdi de neden üniversitedeki görevine son veriliyor? Bunun derin nedenleri var. K›saca Mehmet
Perinçek’e karﬂ› tak›n›lan tav›rlar›n gerekçelerine e¤ilelim:
Sözde Ermeni soyk›r›m› konusu son y›llarda Türkiye’nin en büyük baﬂ
a¤r›s›yd›. Birçok Avrupa ülkesinde “Ermeni Soyk›r›m›” konusu parlamentolarda yasalaﬂm›ﬂt›. Ermeni soyk›r›m› yoktur demek, bu yasalarla suç olmuﬂtu.
Avrupa Parlamentosu (AP) 1987 y›l›nda ald›¤› bir kararla Türkiye’yi
soyk›r›m suçlusu olarak ilan etmiﬂti. ABD’de, birçok eyalet meclisi ayn›
do¤rultuda kararlar alm›ﬂt›. ABD Federal Meclisinde ve Almanya Meclisin
de Türkiye aleyhine yasa tasarlar› beklemekteydi…
Türkiye’ de de Berktay’lar, Akçam’lar, Pamuk’lar ve daha birçoklar› Ermeni tezini hararetle yaz›lar› ve aç›klamalar›yla destekliyorlard›…
Bütün dünyada Ermeni diasporas› 1915’in 100. y›ldönümü olan 2015 ‘e
haz›rlan›yor ve büyük bir güvenle ilerliyorlard›... Türkiye’de siyasal iktidarlar bu konuyu Türk Tarih Kurumu’na devretmiﬂlerdi. Sözü edilen kurum evet birçok çal›ﬂma yap›yordu ama Ermeni iddialar›n› durdurucu, sars›c› düzeyde bir ç›k›ﬂ yapam›yordu.
‹ﬂte 2006 y›l›nda bütün dünya da sars›c› etkiler yaratan, belgelere dayal› bilimsel bombay› Mehmet Perinçek patlatt›. Mehmet Perinçek, Rus Devlet Arﬂivi’nde y›llara dayal› yapt›¤› çal›ﬂmalar ve araﬂt›rmalar sonunda,
”Ermeni Belgeleriyle, Ermeni Soyk›r›m› Yalan›” genel baﬂl›¤› alt›nda
beﬂ kitab›n yay›nlanmas›n› gerçekleﬂtirdi. Bu kitaplar, aç›kça belirtmeliyiz
ki, sözde Ermeni soyk›r›m› yalan›na büyük darbe vurmuﬂ, kan›mca, soyk›r›m iddialar›n› geçersiz k›lm›ﬂt›r…
Bu belgelerin önemli noktas›, sözde Ermeni iddialar›n›n, bizzat Ermeni’ler taraf›ndan geçersiz k›l›nmas›d›r. Bu kiﬂiler o kadar önemli kiﬂilerdir
ki, bunlara karﬂ› ç›kabilmek çok güçtür. ﬁimdi, belgeleri ortaya koyan kitaplar› özetleyebiliriz:
Birinci Kitap: Taﬂnak Partisinin Yapaca¤› Bir ﬁey Yok. Yazar›: Ovannes Kaçaznuni. Önce kitab›n yazar› Kaçaznuni kimdir? Kaçaznuni, Ermeni Taﬂnaksutyun Partisi’nin en önde gelen kurucular›ndand›r. 1918 y›l›n›n
Temmuz ay›nda ilan edilen Ermeni Devleti’nin ilk baﬂbakan›d›r. Bu devleti 13 ay baﬂbakan olarak yönetmiﬂtir.
Bu devlet Aral›k 1920’ye kadar yaﬂad›. 1923 Nisan ay›nda, tüm Ermeni
önderleri Romanya’n›n baﬂkenti Bükreﬂ’te çok önemli bir toplant› yapt›lar.
Kurulan bu Ermeni devletinin neden uzun süre yaﬂayamad›¤›n› tart›ﬂt›lar.
Bu önemli ve sorumlu kiﬂiler, bu toplant›da raporlar sundular, özeleﬂtiri
yapt›lar. Sunulan raporlar›n en önemlisi kuﬂkusuz ilk Ermeni Devletinin
baﬂbakan› Kaçaznuni’nin sundu¤u rapordu…
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Kaçaznuni, sorunlar› tarihsel aç›lardan analiz etti. Ermeni amaçlar›n› ortaya koydu, eleﬂtiriler yapt›… Bu rapor hiçbir Avrupa devleti kütüphanesinde bulunam›yor. Bu rapor ﬂu anki Ermeni devlet kütüphanelerinde de
yoktur. Çünkü yasaklanm›ﬂt›r. Kaçaznuni 1923 y›l›nda toplant›ya sundu¤u
raporunda ç›plak gerçekleri aç›kl›yor ve özeleﬂtiri yap›yordu. Baﬂbakan
Kaçaznuni raporunda özetle ﬂunlar› söylüyor:
1. Birinci Dünya Savaﬂ› öncesinde Ermeniler aras›nda Do¤u Anadolu’da
silahl› birlikler oluﬂturduk.
2. Bu birlikler Müslüman Türk ve Kürtlere sald›rd›lar.
3. 1914-1918 y›llar› aras›nda Türk-Ermeni iliﬂkilerinin temeli aç›kça
“savaﬂ durumudur.”
4. Ermeniler önce Çarl›k Rusya’s›n›n sonra da ‹ngilizlerin bölgedeki
emperyalist ç›karlar› için k›ﬂk›rt›lm›ﬂlard›r.
5. Tüm bu nedenlerle, Türklerin o tarihte ald›¤› kararlar kendilerini savunma kararlar›d›r.
Bir örnek verelim, Kaçaznuni aynen ﬂöyle diyor: “… Müslüman bölgelerde idari yöntemlerle düzen sa¤layamad›k. Silah kullanmak, ordu sevk
etmek, y›kmak ve katliam yapmak zorunda kald›k…”(s.56)
Bu rapor Perincek taraf›ndan Lenin Kütüphanesinde bulundu, dilimize
Türkolog Arif Acalo¤lu taraf›ndan kazand›r›ld› ve Kaynak yay›nlar› taraf›ndan kitaplaﬂt›r›ld›.
Özellikle 1980’lerden sonra Türkiye’nin üzerine bir kara bulut gibi çökertilmek istenen bu sözde Ermeni soyk›r›m olay›n› temellerinden sarsan
çok önemli belgelerden birisi kuﬂkusuz bu Kaçaznuni Raporudur.
‹kinci Kitap: Perinçek, bununla da yetinmedi, ünlü Ermeni tarihçi A.
A. Lalayan’›n çok önemli iki makalesini, Taﬂnak Partisi’nin Karﬂ› Devrimci Rolü (1914-1923) adl› kitapta yay›nlad›.
Tarihçi Lalayan, 1914-1923 y›llar› aras›nda Türk-Ermeni iliﬂkilerini Ermeni devletinin arﬂiv belgelerine dayanarak yorumlamakta ve de¤erlendirmeleriyle sözde Ermeni soyk›r›m iddialar›n› çürütmektedir. Bu kitaptaki
belgeler Perinçek taraf›ndan ortaya ç›kar›ld›, Lalayan’›n bu makaleleri
Rusça’dan dilimize E. Kur. Albay Kayhan Yükseler taraf›ndan kazand›r›ld›. Perinçek bu kitaba bir ön söz yazd›. Kitap Kaynak Yay›nlar› taraf›ndan
yay›mland›.
Tarihçi Lalayan ﬂöyle diyor:
1. Osmanl› Devletinin topraklar›n› iﬂgal ederek emperyalist dürtülerle
denizden denize Ermeni egemenli¤i projesini gerçekleﬂtirmek hayaline kap›ld›k.
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2. Taﬂnak Partisi, Ermeni’leri, milliyetçi söylemlerle etkileyerek, Türklere sald›rmaya yönlendirdi.
3. Çarl›k Rusya’s›, Bo¤azlar› ele geçirmek için Osmanl› devletinin do¤usunda sorunlar yaratmak amac›yla Ermenileri kulland›.
4. Ermeni yerel askeri birlikleri, Çarl›k Rusya’s› askeri güçlerinin korumas› ve deste¤i alt›nda, onbinlerce Müslüman köylüsünü katletti.
5. Taﬂnak Partisi bu uygulamayla, karﬂ›l›kl› olarak insan k›r›m›n› ateﬂledi. Kendi amaçlar› u¤runa asl›nda Ermeni halk›n› feda ettiler.
6. Ba¤›ms›z Ermeni Devleti kuruldu ama bu arada Çarl›k Rusya y›k›ld›.
Bu kez, Ermeniler ‹ngiliz ve Frans›z emperyalizmine alet oldular.
Üçüncü Kitap: Sovyetler dönemi Ermenistan toplumunun önemli devlet ve bilim adam› A. B. Karinyan’a aittir ve Ermeni Milliyetçi Ak›mlar›
ad›n› taﬂ›maktad›r. Karinyan’›n makaleleri de dilimize Arif Acalo¤lu taraf›ndan kazand›r›ld›. Mehmet Perinçek bu kitaba da bir sunuﬂ yaz›s› yazd›.
Karinyan’›n de¤erlendirmeleri ﬂöyledir:
1. Ermeni burjuvazisi iﬂbirlikçi karakterdeydi. Taﬂnaklar Çarl›k Rusya’s›n›n ve Bat› emperyalizminin aleti olmuﬂlard›r.
2. Taﬂnaklar sadece Do¤u Anadolu ve Kafkaslar’da de¤il, gönüllü birlikler oluﬂturarak Çanakkale cephesinde de Türklere karﬂ› savaﬂt›lar.
3. Ermeniler, Do¤u Anadolu’da Türk ve Kürt Müslüman nüfusa karﬂ›
sistemli olarak imha giriﬂiminde bulundular.
Devlet ve bilim adam› Karinyan, Ermeni halk›n›n yaﬂad›¤› trajedide
Çarl›k Rusya’s›n›, Avrupa devletlerini, H›ristiyan misyonerleri ve Taﬂnak
Partisi’nin liderlerini sorumlu olarak görmektedir.
Dördüncü Kitap: ‹ngilizlerin Mavi Kitab›na Sovyetlerin Yan›t›: K›z›l
Kitap: Güney Bat› Kafkasya’da Taﬂnak Mezalimi ad›n› taﬂ›maktad›r.
Bu kitap Sovyetler Birli¤i’nin resmi görüﬂüdür. Kitapta 64 adet belge
yer almakta ve Taﬂnak çetelerinin Müslüman halka karﬂ› giriﬂtikleri sald›r›
ve katliamlar verilmektedir. ‹ngiliz iddialar›na karﬂ› Sovyetler Birli¤i’nin
resmi görüﬂü ortaya konulmaktad›r. Bu kitap da dilimize Kayhan Yükseler
taraf›ndan kazand›r›lm›ﬂt›r. Kitaba Mehmet Perinçek bir sunuﬂ yaz›s› yazm›ﬂt›r.
Beﬂinci Kitap: Ermeni as›ll› devlet ve bilim adam› B. A. Boryan’a aittir. Boryan’›n Ermenistan, Uluslar aras› Diplomasi ve SSCB adl› çok
önemli bir kitab› vard›r. Bu kitap Sovyetler Birli¤i Devlet Yay›nevi taraf›ndan yay›nlanm›ﬂt›. ‹ki ciltlik bu kitap yaklaﬂ›k 1000 sayfadan oluﬂmaktad›r.
Mehmet Perinçek, Boryan’›n bu kitab›ndan önemli k›s›mlar› alarak ve ken-
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disi Türkçeye tercüme ederek B. A. Boryan’›n Gözüyle Türk Ermeni Çat›ﬂmas› ad›yla kitaplaﬂt›rm›ﬂt›r.
Boryan bu kitab›nda yans›z davrand›¤› için Ermeni milliyetçileri taraf›ndan hain ilan edilmiﬂ ve eleﬂtirilere u¤ram›ﬂt›r. Ama bu kitab›n ortaya koydu¤u gerçekler önemlidir. Boryan’›n kitab›, Ermeni soyk›r›m› iddialar›n›n
uluslararas› bir yalan oldu¤unu belgelerle ortaya koymaktad›r. Boryan, Ermeni sorununun asl›nda Türkiye’yi paylaﬂmak ve bölmek amac›yla kullan›ld›¤›n› belgelerle ortaya koymuﬂtur.

Perinçek’in çal›ﬂmas›
Yukar›da belirtti¤imiz gibi, tüm bu belgeler, ‹stanbul Üniversitesi Atatürk ‹lkeleri ve Devrim Tarihi Enstitüsü araﬂt›rma görevlisi Mehmet Perinçek taraf›ndan Rusya devlet arﬂivinde yap›lan arﬂiv araﬂt›rma ve çal›ﬂmalar›yla ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r. Yukar›da özetlenen kitaplar da Kaynak yay›nlar›
taraf›ndan 2006 y›l›nda yay›nlanm›ﬂt›r. Bununla da yetinilmemiﬂ, kitaplar
‹ngilizce, Frans›zca ve Almancaya tercüme edilerek bu ülkelerdeki yetkililere ve kütüphanelere gönderilmiﬂtir.
Bu kitaplar›n yay›nlanmas›ndan sonra, Do¤u Perinçek, Ermeni Sorununda Strateji ve Siyaset adl› kitab›n› yay›nlad›. Bu kitab›nda, Ermeni
soyk›r›m› yalan› konusunda do¤ru siyaset ve do¤ru pratikler üzerinde, tarihsel ve siyasal de¤erlendirmeler yapt›.
Mehmet Perincek bu yo¤un çal›ﬂmalar sonunda Rus Devlet Arﬂivlerinden 100 Belgede Ermeni Meselesi adl› çok de¤erli kitab›n› haz›rlad›, bu
kitap 2007 de Do¤an Kitap taraf›ndan yay›nland›. Perincek bu kitab›
2013’de Rus Devlet Arﬂivinden 150 Belgede Ermeni Meselesi adl› kitab›yla geliﬂtirdi.

Ermeni iddialar› sars›nt› geçirdi
Bu kitaplardan sonra, uluslararas› Ermeni komplosu sars›nt› geçirdi, ‹ﬂçi Partisi Genel Baﬂkan› Do¤u Perinçek ve Talat paﬂa Komitesinin önderli¤inde Ermeni iddialar›na karﬂ› hareket geliﬂtirildi. Bu geliﬂmeler de Perinçek ‹sviçre Davas› ad›yla kitaplaﬂt›r›ld›.
Tüm bu geliﬂmeler, belgelere dayal› araﬂt›rmalar, yay›nlanan kitaplar bir
gerçe¤i ortaya koydu. Uluslararas› arenada, Türkiye’nin önüne ç›kar›lan,
bütün dünyada ad›m ad›m yay›lan sözde Ermeni soyk›r›m› yalan› sars›nt›ya u¤ruyordu. Bu önemli geliﬂmede, en önemli rolü de Do¤u Perinçek ve
Mehmet Perinçek oynuyordu. Mehmet Perinçek’in Rus Devlet arﬂivleri
üzerinde yapt›¤› çal›ﬂmalarla, Ermeni iddialar› sars›nt›ya u¤ram›ﬂt›. Üstelik Ermeni iddialar›n›n geçersizli¤i bizzat Ermeni devlet adamlar› ve bilim
insanlar› taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂti.
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Mehmet Perinçek ortaya ç›kard›¤› belgelerle ve Kaynak Yay›nlar› bu
belgeleri kitaplaﬂt›r›p yay›nlayarak, Türk tezine uluslararas› arenada büyük
destek ve katk› veriyordu. Bunun yan›nda, daha da önemlisi, gerek bürokraside gerekse Türk halk›nda hakl›l›k duygusu güçleniyor, milletimize ve
devlet gelene¤imize olan güven pekiﬂiyordu.
Bu yaz›n›n baﬂ k›sm›nda, Do¤u Perinçek’in A‹HM’de kazand›¤› dava
üzerinde durmuﬂ ve bunun sözde Ermeni Soyk›r›m› iddialar› konusunda bir
milat oldu¤unu belirtmiﬂtik. Böylesi önemli geliﬂmelere olanak tan›yan
Do¤u Perinçek ve Mehmet Perinçek baﬂka ülkelerde olsa baﬂ üstünde tutulur, kendilerine üstün hizmet madalyas› verilerek devlet taraf›ndan taçland›r›l›rd›.
Ama onlar ne yaz›k ki tart›ﬂmal› iddialar ve davalarla Silivri zindanlar›na misafir edildiler, orada morallerini törpüleyip, bedenlerini ve beyinlerini çürütmek istediler…
E¤ilmediler, dik duruﬂlar› daha da kunt’laﬂt›.
Gerçek yurtseverler kolay kolay susturulamaz…
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