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SUNUCU- De¤erli konuklar, sevgili izleyiciler; Baflkent Üniversitesi Stratejik
Araflt›rmalar Merkezi taraf›ndan düzenlenen Birinci Dünya Savafl›’n›n
Türkiye Cumhuriyeti’ne Yans›malar› konulu panele hofl geldiniz.  

Konuflmas›n› yapmak için Baflkent Üniversitesi Stratejik Araflt›rmalar Merkezi
Müdürü Say›n Prof. Dr. Abdülkadir Varo¤lu’nu kürsüye davet ediyorum.

Prof. Dr. ABDÜLKAD‹R VARO⁄LU (Baflkent Üniversitesi Stratejik
Araflt›rmalar Merkezi Müdürü)- Say›n Rektör Vekilim, Sayg›de¤er Konuklar,
De¤erli Meslektafllar›m ve Sevgili Ö¤renciler;

Baflkent Üniversitesi Stratejik Araflt›rmalar Merkezi’nin düzenledi¤i panelimi-
ze hofl geldiniz, özellikle bugünkü toplant›m›za kat›l›mlar›n›zla Üniversitemiz-
le birlikte oldu¤unuzu bir kez daha gösterdiniz ve onurland›rd›n›z.

Baflkent Üniversitesi Stratejik Araflt›rmalar Merkezi, bugün de Türkiye’nin
güncel konular› yan›nda gelece¤e iliflkin stratejik önemi haiz sorunlar› nesnel
ve ülkemizin ç›karlar›na uygun bir flekilde ele alarak inceleme gayretini
sürdürmektedir. Her konuflmamda ifade etti¤im gibi bu panelimizde de
Say›n Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal, toplant›n›n her boyutunu,
öngörülü ve ülkemizin ihtiyaçlar›na hizmet edecek flekilde tasarlam›flt›r,
ancak maalesef flimdilik aram›zda bulunamamaktad›r. Biz, kendisinin bu k›sa
ayr›l›¤› s›ras›nda bile çal›flma temposu, Türkiye Cumhuriyeti sevdas› ve azmi
ile çal›flmalar›m›za ›fl›k tuttu¤una ve örnek oldu¤una inan›yoruz.

Birinci Dünya Savafl›’n›n birbiriyle çeliflen iki önemli sonucundan biri, Say›n
Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal’›n “Osmanl› ‹mparatorlu¤u y›k›lmad›,
y›kt›r›ld›” diyerek ifade etti¤i gibi, üçüncü bin y›lda bile çeflitli projelerle
Türkiye Cumhuriyeti’nin önüne konan  “Sevr Antlaflmas›”d›r. ‹kinci önemli
sonuç, Çanakkale’de Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin at›lmas›n› sa¤layan
Çanakkale’deki “Dirilifl” gayretidir. 1914-1918 tarihlerindeki Birinci Dünya
Savafl› sadece düzenli savafllar ile geliflmemifl, 1915 olaylar› olarak
adland›r›lan ve savaflan Osmanl› ordular›n› arkadan vuracak ve ‹mparatorlu¤u
parçalamay› hedefleyen iç isyanlar, tehcir v.b. olaylar da bu süreç içinde
gerçekleflmifltir.

Asl›nda, ‹kinci Dünya Savafl› gibi koflullar dahil, bir sonraki aflamada dünya
düzenini yaratan Birinci Dünya Savafl›; 1970’lerde bir k›s›m büyük devletlerin
emperyal projelerinin yeni arac› olarak Ermeni diyasporas›na oynat›lan oyun
ve iddialar ile ›s›t›lmaya bafllam›fl ve  Nisan aylar›nda Türkiye’nin gündemini
sapt›ran bir olaya dönüflmüfltür. 
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Ülkemizin tarihçileri, diplomatlar›, akademisyenleri bu iddialara iliflkin daha
çok araflt›rma yapt›kça veya örne¤in bu ayki Baflkent Üniversitesi Bütün
Dünya Dergisi’nde de aç›kland›¤› gibi, Avrupa Adalet Divan›’n›n bu iddialar›
reddetmesi benzeri sonuçlar al›nd›kça; yeni bir aflama olarak Ankara-Erivan
aras›ndaki diplomatik iliflkiyi zorlayan bir boyut kazanmaktad›r. Öte yandan,
bu denklemde, ülkemizin derin tarihsel diplomatik birikimi yok say›larak,
sadece Bakü de¤il; kamuoyu ve di¤er paydafllar da dikkate al›nmamaktad›r.
Di¤er bir deyiflle, “Kamu Diplomasisi” stratejisine iliflkin büyük gaflar
yap›lmaktad›r.

Geleneksel Ermeni savlar› nitelik de¤ifltirerek, hatta “1915’e olaylar›
götürmenin zorlu¤u” bir ölçüde görüldü¤ü ve dünya kamuoyunun dikkatini
yeniden toplayabilmek için güncel ma¤duriyetler yarat›lmaya çal›fl›lmaktad›r.
Böylece, “s›n›r kap›s›n›n aç›lmas›”, Ermenileri iflgal etti¤i “Da¤l›k Karaba¤’dan
çekilme” gibi sorunlar gündemimizi doldurmaktad›r. 

Bugün bu hassas konu daha genel bir çerçeve ve ileriye yönelik bir
perspektifle derinlemesine tart›fl›lacakt›r. 

Baflta paneli yönetmeyi kabul eden Büyükelçi Say›n Nüzhet Kandemir  olmak
üzere çok de¤erli zamanlar›n› bize ay›ran panelistlere, Stratejik Araflt›rmalar
Merkezi olarak teflekkürlerimizi sunuyoruz. Panelin düzenlenmesine iliflkin
olarak bugün içinde bulundu¤umuz Baflkent Üniversitesi’ni ve platformu
oluflturan ve bilimsel faaliyetlerimizde hiçbir deste¤ini esirgemeyen baflta
Say›n Rektör Prof. Dr. Mehmet Haberal olmak üzere Rektörlü¤ümüze
flükranlar›m›z› sunuyoruz.

Panelin içeri¤i ve sonuçlar› itibariyle ülkemizin gelece¤ine yönelik sa¤l›kl›
stratejiler üretilmesine katk› sa¤lamas› dile¤iyle sayg›lar sunuyorum.

SUNUCU- Baflkent Üniversitesi Stratejik Araflt›rmalar Merkezi Müdürü Say›n
Prof. Dr. Abdulkadir Varo¤lu’na teflekkür ediyorum. 

Panelin aç›fl konuflmas› için Baflkent Üniversitesi Rektör Vekili Say›n Prof. Dr.
Korkut Ersoy’u kürsüye davet ediyorum.

Prof. Dr. KORKUT ERSOY (Baflkent Üniversitesi Rektör Vekili)- Say›n
bakanlar›m, k›ymetli mesai arkadafllar›m, sevgili ö¤renciler; tabii biz Rektör
Beyle çal›fl›rken iflimiz baya¤› kolaym›fl. Hocan›n arkas›ndan kofluyorduk -
flimdi yan›m›zda olmad›¤› için biraz zor ifade ediyorum- takip ediyorduk,
ifllerimiz kolayd›. O yüzden, vekâlet öyle hiç kolay bir fley de¤il, vekâlet
ederken de biz yine Rektör Beyi takip ediyoruz; Rektör Beyin çizdi¤i yolda,
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Atatürk devrimlerinin ›fl›¤›nda çal›flmam›za devam ediyoruz.

Bu üzücü, utanarak ifade etti¤imiz olay›n ertesinde böyle bir panelde siz
dostlar›m›z›, siz hocalar›m›z›, ö¤rencilerimizi burada görmek, Türkiye'nin
gerçekten hak etti¤i tablonun ne oldu¤unun çok güzel bir ifadesidir.
Panelistlerimize, Panel Yöneticimiz Say›n Büyükelçimize, bugün bu panelde
de bize yol gösterecekleri için flimdiden çok teflekkür ediyorum. 

De¤erli konuklar; biz Baflkent Üniversiteliler, Türkiye Cumhuriyeti’nin vatan-
dafllar› olarak ülkemiz ve onun gelece¤iyle ilgilenmenin birinci derecede göre-
vimiz oldu¤una inan›yoruz. Hiçbirimizin sadece kendi mesle¤imizle yetinme
ve kendi kiflisel amaçlar›m›z› ülkemizden ön planda tutma hedefi olamaz.
Bize göre Türkiye Cumhuriyeti’nin her vatandafl›n›n asli görevi, öncelikle ülke-
sine sahip ç›kmakt›r. Hiçbirimiz, ülkemizin Atatürk, arkadafllar›, aziz flehitle-
rimiz taraf›ndan hangi flartlarda kuruldu¤unu asla unutmaz. E¤er bugün bu
topraklarda huzur içinde yaflayabiliyor ve bu ülkenin her türlü imkânlar›ndan
faydalanabiliyorsak, bunu hiç flüphesiz ülkemizin varl›¤›na borçluyuz. Ben,
Rektörümüzün bu söylemini sizlerle bir kez daha paylaflmak istedim.

Biz Baflkent Üniversiteliler, yarg›n›n tarafs›zl›¤›na, hukukun üstünlü¤üne
inanan, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin bekçileriyiz. Rektörümüz
Prof. Dr. Say›n Mehmet Haberal ve Ö¤retim Üyemiz Prof. Dr. Fatih
Hilmio¤lu’nun bir an evvel görevlerinin bafl›nda olmas›n›n takipçisiyiz. 

Özür dileyerek ifade etmem gerekiyor: Hemen panelin bafllang›c›ndan
itibaren 9. ve 10. Cumhurbaflkanlar›na Üniversitemiz ad›na bir teflekkür
ziyaretinde bulunmam gerekiyor. O yüzden Rektör Yard›mc›m›z Prof. Dr.
Mustafa Kuru ile aran›zda bulunamayaca¤›z. Panelin bize kazand›ra-
caklar›ndan, biz mahrum olaca¤›z. O yüzden Say›n Baflkandan da flimdiden
özür diliyorum. 

Asl›nda yapmakta oldukça tereddüt etti¤imiz, ama Rektörümüzün burada
olmamas›n›n bizde yaratt›¤› hüznü, bahar›n çiçekleriyle ortadan kald›rmak
istiyoruz. O yüzden, sizlerin müsaadeleriyle Rektörümüze bir çiçek sunmak
istiyorum. Kendisi bu çiçe¤in kokusunu ‹stanbul’da da flimdi savc›l›k
soruflturmas›nda muhakkak al›yor.

SUNUCU- Baflkent Üniversitesi Rektör Vekili Say›n Prof. Dr. Korkut Ersoy’a
teflekkür ediyoruz.

Panel Yöneticisi ve panelistleri takdim ediyorum: Panel Yöneticisi, Emekli
Büyükelçi Say›n Nüzhet Kandemir. Panelistler; Emekli Büyükelçi Avrasya
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‹ncelemeleri Merkezi Baflkan› Dr. Ömer Engin Lütem, K›r›kkale Üniversitesi
‹ktisadi ‹dari Bilimler Fakültesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü Baflkan› Prof. Dr.
Cemalettin Taflk›ran, Sakarya Üniversitesi Türk-Ermeni ‹liflkileri Araflt›rma
Merkezi Müdürü Doç. Dr. Haluk Selvi ve ‹stanbul Üniversitesi Atatürk ‹lkeleri
ve ‹nk›lâp Tarihi Enstitüsü’nden Mehmet Perinçek. 
Teflekkür ediyorum.

OTURUM BAfiKANI (Nüzhet Kandemir)- Say›n Rektör Vekilimizin veciz
konuflmas›n› hep birlikte dinledik. Ben de önce say›n bakanlar›m›, siz bütün
kat›l›mc›lar› ve panelistlerimizi sayg› ve sevgiyle selamlayarak paneli açmak
istiyorum. 

Benim görebildi¤im ve çok k›sa bir flekilde ifade etmek istedi¤im husus,
bizleri bu tür toplant›lar›m›zda hiçbir zaman yaln›z b›rakmayan,
konuflmalar›yla de¤erli görüfl ve fikirlerini bizlerle paylaflan ve kutsal
mesle¤ine yarafl›r tarzda güler yüzlü, sevecen bir ev sahipli¤i yapan Say›n
Rektör Mehmet Haberal’›n bu eksikli¤ini hepimiz yürekten hissediyoruz.

Ulusal ve uluslararas› ölçekte bilim dünyas›n›n öncüleri aras›nda yer alan
kiflileri, ülkemizin a¤›r bir iç ve d›fl sorunlar yuma¤›yla karfl› karfl›ya kald›¤› ve
mücadele etmek durumunda bulundu¤u da dikkate al›narak, içerikten
yoksun, vatandafla güven vermeyen bir tak›m bahanelerle yolundan
al›koymaya çal›flmak, kiflilerden de önce ülkemizin uzun vadeli ç›karlar›na ters
düflmektedir. Herkesin, bunun tarih önündeki sorumluluk ve vebalinin
bilincine varmas› gerekir. Say›n Rektörü en k›sa sürede yaflam mücadelesi
veren hastalar›n›n ve sevenlerinin yan›nda görece¤imiz ümit ve kanaatiyle
izninizle bugünkü panel toplant›m›z› bafllatmak istiyorum. 

Panelimizin konusu olan Birinci Dünya Savafl›’n›n Türkiye'nin uluslararas›
iliflkilerine yans›malar› denildi¤inde, benim tabii ilk düflündü¤üm, o
tarihlerden bu yana her y›l her f›rsatta karfl›m›za ç›kan önemli bir sorunun
bugün de devam ediyor olmas›d›r. Osmanl›’dan bu yana Türk tarihine
bakt›¤›m›zda, önce Selçuklu, daha sonra Osmanl› yönetimi alt›nda as›rlar
boyu Türklerle iç içe ve ço¤u kez Türklerden daha bir refah içinde varl›klar›n›
sürdüren etnik bir grubun, yani Ermenilerin özellikle milliyetçi kanad›n›n
arkalar›na ald›klar› Amerika, Rusya ve ‹ngiliz ‹mparatorlu¤u’nun deste¤iyle
tarihte girilen savafllar boyunca Osmanl› Ordusuna ve Müslüman halka büyük
zararlar veren bir iflbirli¤i içinde bulunduklar› görülür. Amerika, Rusya ve
‹ngiltere, 1800’lü y›llardan bafllayarak Ermeniler üzerindeki etkilerini
geniflletmek amac›yla gayet hareketli bir politika ve davran›fl sergilemifller ve
19. Asr›n sonuyla 20. Asr›n bafllar›na gelindi¤inde, Osmanl› ‹mparatorlu¤u
her yönden s›k› bir kuflatma alt›na al›nm›fl görünmektedir. 
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Çeflitli tarihlerdeki savafllar boyunca sürekli bu deste¤i arkalar›nda bulan
Ermeni milliyetçileri, hem cephede, hem de cephe gerisinde Osmanl›
Ordusuna ve Müslüman halka büyük zararlar veren bir iflbirli¤i içinde
kurduklar› çeteler marifetiyle ordu ve halk için yaflamsal tehlikeler
oluflturmufllard›r. Katliam ve cinayetlerin ard› arkas› kesilmemifltir. 

Büyük Atatürk, 26 fiubat 1921 tarihinde bir yabanc› gazeteye yapt›¤›
aç›klamada, özetle, muhtemelen pek ço¤umuzun bilece¤i flu veciz durum
de¤erlendirmesini yap›yor: Bunu Türkçelefltirilmifl ve k›salt›lm›fl flekliyle arz
ediyorum. Diyor ki, “Ermenilerin düflmanla birlikte vatana h›yanette
bulunmad›klar› sürece, kayg›lanacaklar› bir husus yoktur. Ermenilerin tehciri
konusu, asl›nda flununla s›n›rl›d›r: Rus Ordusu 1915’te bize karfl› büyük
sald›r›s›n› bafllatt›¤› bir s›rada, o zaman Çarl›¤›n hizmetinde bulunan Taflnak
Ermeni Komitesi, askeri birliklerimizin gerisinde bulunan Ermeni halk›n›
ayakland›rm›flt›r. Düflman›n say› ve araç gereç üstünlü¤ü karfl›s›nda çekilmek
zorunlulu¤unda kald›¤›m›z için, kendimizi iki atefl aras›nda kalm›fl gibi
görüyorduk. ‹kmal ve yaral› konvoylar›m›z ac›mas›zca öldürülüyor,
gerimizdeki köprüler ve yollar tahrip ediliyor ve Türk köylerinde terör
estiriliyordu. Bu cinayetleri iflleyen ve saflar›na eli silah tutabilen bütün
Ermenileri katan çeteler, silah, cephane ve g›da ikmallerini kapitülasyonlar›n
sa¤lad›¤› dokunulmazl›klar sayesinde büyük stoklar›n bulundu¤u Ermeni
köylerinden yap›yorlard›.” Atatürk, çok k›sa bir flekilde durumu bu flekilde
dünya kamuoyuna aç›kl›yor.   

1923 Lozan Bar›fl Antlaflmas›’nda Ermeni sorunu diye bir konu yer
almamaktad›r. ‹ki savafl aras›nda soyk›r›m iddialar› ve toprak talepleri de bir
süre için duyulmaz olmufltur. Ancak, K›br›s’ta ortaya ç›kan sorunlarla beraber
Ermeni diasporas›, bir kez daha tahriklerine bafllam›fl, soyk›r›m mitingleri ve
Asala terör örgütünün cinayetleri, 1960 ve 1970’li y›llara damgas›n›
vurmufltur. 

Ermenilerin Azerbaycan’a sald›r›s›, Karaba¤’› ve Kelbecer’i alarak kendine
ba¤lad›¤›n› ilan edifli önemli olaylard›r. Ermenistan Ba¤›ms›zl›k Bildirisi’nde
Türkiye topraklar›ndan “Bat› Ermenistan” diye söz edilmektedir. Ermenistan
Anayasas›n›n girifl bölümü, bunu ulusal arzu fleklinde kaydeder. Nihayet
hat›rlanmas› gereken bir husus, 2001 y›l›nda Ermenistan’›n Türkiye ile
s›n›rlar›n› tan›mad›¤› yolundaki aç›klamalar›d›r. 

Ermenistan, siyasi uyuflma ve diplomatik iliflkilerin gerekli k›ld›¤› ve iyi
komflulu¤un vazgeçilmez flartlar› olan s›n›rlar›n tan›nmas›, toprak ve
tazminat taleplerinden vazgeçilmesi, yalan soyk›r›m iddialar›n›n gündemden
ç›kar›lmas› gibi hususlar› bugüne kadar kesinlikle benimsememifl ve
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reddetmifltir. Daha dün D›fliflleri Bakan›m›z›n Erivan’a gidifli arifesinde
Sarkisyan, yapt›¤› aç›klamada, Türkiye'ye karfl› sürdürülegelen soyk›r›m
iddialar›ndan iki ülke aras›ndaki iliflkiler iyileflse dahi vazgeçmeyeceklerini
aç›klam›fl bulunmaktad›r. 

Türk Ulusunun vazgeçilmez ulusal davalar› çerçevesinde gördü¤ü ve üzerinde
büyük duyarl›l›k gösterdi¤i konular›n özellikle son y›llar içerisinde çok basite
indirgendi¤i, Türkiye'nin bu davalar› uluslararas› bir sorun fleklinde alg›lamas›
anlams›zm›flças›na ele al›nd›¤›, baz› yazar ve akademisyenlerce tarihi
gerçekleri göz ard› eden yorumlara tabi tutuldu¤u görülmektedir. Ulusça
vazgeçilmezler olarak niteledi¤imiz K›br›s, Ege, soyk›r›m gibi davalar›m›za
iliflkin yalan iddialar› önemsizlefltirme gayretinde olan baz› ayd›n bildi¤imiz
kifliler, Ermeni soyk›r›m iddialar›n› benimseyerek özür dilemeye varan bir
umursamazl›kla eyleme geçmektedirler. Bunun aksini düflünenlere karfl›
sald›rganlaflmalar› da ibret vericidir. Bize yöneltilen tüm iddia ve talepler
hakl›ym›fl gibi Türkiye'ye teslimiyetçi bir politika benimsetmenin çabas›nda
olanlar, kan›mca kendilerine bir çekidüzen vermek zorundad›rlar. 

Sonuç olarak, Bat› dedi¤imiz âlemin bir parças› olan Amerika Birleflik
Devletleri ve Avrupa Birli¤i ülkelerinde Türkiye karfl›tl›¤›, iç siyaset
ba¤lam›nda ne yaz›k ki prim yapmakta, bu istikamette lobi faaliyetlerinde
bulunanlara ve siyaset erbab›na para ve oy getirmektedir. Amerika Birleflik
Devletleri genelinde oldu¤u kadar, pek çok Avrupa Birli¤i ülkesinde Ermeni
diasporas›, daha Türkiye ve Ermenistan’a ad›m›n› atmam›fl, do¤ru dürüst
bilgi sahibi olmayan birtak›m oyunbazlar›n geçim kap›s› haline gelmifltir.
Onlar, Ermenistan’›n genel ç›karlar›na ayk›r› olaca¤›n› bildikleri halde, bu
kapatmay› kapatmamakta direnmekte ve 90 y›ld›r sürdürdükleri iftiralar›
bugün de ›srarla sürdürmektedirler. 

Ülkemizdeki baz› aymazlar da, bu durumun yeterli bir de¤erlendirmesini
yapmak gere¤ini duymadan, kiflisel ç›karlar›na yönelik fantezilerinin
faturas›n› Türk Milletinin ödemesinde bir sak›nca görmemekte ve Türklerin
tarihte ifllemedikleri bir soyk›r›m iddias›n›n ve suçunun kabulü yönünde
çal›flmaktad›rlar. Gerek içeride, gerek d›flar›da olsun, bu tür sakat
davran›fllar›n karfl›s›na bilgi ve bu ülke halk›na olan güvenle teçhiz edilmifl
olarak demokratik çerçevede ve fikir düzeyinde ç›kmak, her Türk insan›n›n
hakk›d›r ve onun da ötesinde, kaç›n›lmaz görevidir diye inan›yorum. 

Kamuoylar›n›n bilgilendirilmesi aç›s›ndan toplant›m›z›n bu istikamette katk›
sa¤lamas›n› diliyorum ve bu aç›fl konuflmas›ndan sonra, de¤erli
panelistlerimize söz vererek onlar›n bizleri ayd›nlatmas›n› rica ediyorum. 
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Panelistlerimiz zaten sizlerce tan›n›yor, uzun uzun onlar›n tan›t›lmas›na
gitmemek suretiyle belki de vakitten biraz tasarruf etmekte yarar var diye
düflünüyorum. Benim düflüncem, e¤er kendileri de uygun görürlerse, her
birinin 20’fler dakika süreyle bizlere konuflmalar› ve bu süreler bitiminde tüm
konuflmalar bittikten sonra, mümkün oldu¤unca genifl bir flekilde sizlerden
olabilecek sorular›n cevaplanmas›na çal›fl›lmas› fleklinde düflünüyorum. E¤er
sizler de bu konuda mutab›k iseniz, bu flekilde panel toplant›m›za bafllayal›m
diyorum. 

Burada listedeki isimler itibariyle arzu ederseniz, s›rayla gideyim. Aksi halde,
panelistlerimizden daha önce konuflmak istedi¤ini ifade edenler varsa, onlara
da hiç kuflkusuz kulak verir ve ona göre hareket ederiz. Listedeki s›rayla Say›n
Emekli Büyükelçi Ömer Engin Lütem var, kendisi Avrasya ‹ncelemeleri
Merkezi Baflkan›. De¤erli Lütem’den bizleri 20 dakika süreyle ayd›nlatmas›n›
rica ediyorum. 
Buyurun Say›n Lütem.  

ÖMER ENG‹N LÜTEM (Emekli Büyükelçi, Avrasya ‹ncelemeleri Merkezi
Baflkan›)- 

Herkesi sayg›yla selaml›yorum. 

Konum, Ermeni milliyetçili¤inin Birinci Dünya Savafl›’ndan sonra nas›l
canland›¤›d›r.

Ermeni milliyetçili¤i iki savafl aras›nda yok gibidir. Bu duraksaman›n nedenini
Birinci Dünya Savafl› sonras›ndaki olaylarda aramak gerekmektedir. Bilindi¤i
gibi 1920 Sevr Antlaflmas›’n›n kabulünden sonra Ermeniler, bu Antlaflma ile
kendilerine verilen topraklar› almak için, Do¤u Anadolu’da bir askeri harekâta
giriflmifllerdi. Bu harekât bir ay kadar sürmüfltür ve Ermenilerin kesin olarak
yenilgisiyle sonuçlanm›flt›r. Ermenilere karfl› koyan, Erzurum’da Kaz›m
Karabekir kumandas›ndaki Türk Kolordusudur. Ancak Mondros hükümleri
gere¤i, bu Kolordu’da da önemli say›da asker terhis edilmifl ve silahlar›n›n da
bir k›sm› al›nm›flt›. Bu Kolordu içindeki gücü az olan Türk Birlikleri bir ay gibi
k›sa bir zamanda Ermeni kuvvetlerini yenmifl, s›n›r› aflarak Gümrü’yü
alm›flt›r, Erivan da her an düflebilirdi. Ama Ankara, siyasi nedenlerle ve
Misak-› Milli s›n›rlar› d›fl›nda oldu¤unu dikkate alarak,  Erivan’›n al›nmas›n›
önlemifltir, Ermenilerle Gümrü Antlaflmas› imzalanm›flt›r. Bu Antlaflman›n
önemi s›n›r› tespit etmesidir.  O s›n›r, hemen hemen bugünkü s›n›r›n ayn›d›r.
Gümrü’nün baflka bir önemli maddesi daha vard›r;  o madde Sevr’i geçersiz
ilan etmektedir. 

7



Burada ilginç olan husus Gümrü Antlaflmas›’n›n imzalanmas›ndan yaklafl›k 36
saat sonra, 1918 yaz›nda kurulmufl olan ba¤›ms›z Ermenistan’›n ortadan
kalkmas›d›r. Çünkü Gümrü Antlaflmas›’n› imzalayan Taflnaklar, kendi elleriyle
Ermenistan’›, Sovyet kuvvetlerine teslim etmifllerdir. Ermenistan Cumhu-
riyeti ortadan kalk›nca Gümrü Antlaflmas› da uygulanamam›flt›r. Esasen
Taflnaklar›n hesab› da budur. 

Ancak bu hesap tutmam›flt›r; zira Ankara Hükümeti ile Sovyetlerin aras›
gayet iyidir. Gümrü’den 4 ay sonra, yani 1921’in Mart ay›nda, Sovyetler Birli¤i
ile Ankara Hükümeti aras›nda bir Dostluk ve ‹flbirli¤i Anlaflmas›
imzalanm›flt›r. Bu anlaflman›n özellikle önemli olan iki hükmü vard›r: Birincisi,
s›n›r› tespit etmifltir ve bu s›n›r, Gümrü’nün s›n›r›n›n ayn›d›r. ‹kincisi, Ankara
Hükümeti’nin tan›mad›¤› anlaflmalar›n geçerli olmad›¤›n› ifadeyle,  ismini
kullanmadan, Sevr’i geçersiz ilan etmifltir. 

Moskova Antlaflmas› Ankara Hükümeti’ni ancak k›smen memnun etmifltir.
Ankara Hükümeti, geçmifl tecrübelere dayanarak, baflta Mustafa Kemal
olmak üzere, benzer bir antlaflman›n Ermenistan ile de yap›lmas›n›
istemifltir. Ancak ortaya hukuki bir zorluk ç›km›flt›r. Çünkü Ermenistan art›k
ba¤›ms›z olmad›¤›ndan uluslararas› hukukun bir süjesi de¤ildir;  Sovyetler
Birli¤i’nin içerisinde yer almaktad›r. Ankara’n›n ›srar› karfl›s›nda bir formül
bulunur ve ayn› y›l›n ekim ay›nda Kars’ta Moskova Antlaflmas›’na benzer bir
antlaflma yap›l›r. O antlaflmay› s›n›r›m›z bulunan Gürcistan, Azerbaycan ve
Ermenistan imzalar. Bu antlaflma ile saptanan s›n›r yine Gümrü ve Moskova
Antlaflmas›’n›n s›n›r›d›r. Küçük farkla bugünkü s›n›rd›r. Kars Antlaflmas›’nda
da dolayl› ifadelerle Sevr’in geçersizli¤i belirtilmektedir. Kars Antlaflmas›’n›n
bugün için de büyük önemi vard›r.  Çünkü alt›nda kendi delegesinin de imzas›
bulunan bu antlaflma Ermenistan’›, Türkiye'den toprak talep etmek için,
hukuki bir temelden mahrum etmektedir.  

Say›n Baflkan›n ifade etti¤i gibi, Lozan’da ne Ermenistan ne de Ermeni
sözcükleri vard›r. Olmas› için bir neden yoktur; zira Lozan’a gelindi¤inde
baflta s›n›r sorunu olmak üzere Ermeni sorunu çözülmüfltür. Bu vesileyle
Ermeni sorununun, esas› itibariyle, Anadolu’da, Anadolu topraklar›n›n bir
k›sm›nda bir Ermenistan devleti kurmak veya bu topraklar› 1918’de
Kafkasya’da kurulmufl olan Ermenistan’a ilhak etmek oldu¤unu hat›rlayal›m.
De¤il büyük bir Ermenistan kurulmas›, Kafkaslar’daki küçük Ermenistan
devleti de ortadan kalkm›fl ve Sovyetler ile bir s›n›r tespit edilmifltir. Onun
için, Lozan’da Ermenistan’a ve Ermenilere at›f yoktur. Yaln›z Lozan’da,
az›nl›klar›n haklar› itibariyle Ermenileri ilgilendiren baz› hükümler vard›r.
Bunlar aras›nda Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu terk etmifl olan Ermenilerin
döndükleri takdirde bu mallar› alabilecekleri de bulunmaktad›r. Ancak bu
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iade için baz› zamanafl›m› süreleri konmufltur ve bunlar›n hepsi çoktan
dolmufltur. Bugün s›k s›k “Ermeniler buralarda mallar›n› b›rakt›lar;
gelecekler, o mallar› alacaklar”  gibi zaman zaman baz› spekülasyonlar
duyuyoruz. Mevcut geçerli hukuka göre bunun olmas› mümkün de¤ildir.

‹flte bu nedenlerle Lozan’dan itibaren uzun süre dünya sahnesinde
Ermenistan’dan hatta Ermenilerden hemen hiç bahis edilmemifltir. ‹ki savafl
aras›nda Ermenilerin dikkat çeken tek eylemi Amerika Birleflik Devletleri’nde
Kongre’ye etki yaparak, Amerika ve Türkiye Cumhuriyeti aras›nda diplomatik
iliflkilerin kurulmas›n› geciktirmeleridir. Sonra Amerikan Hükümeti, biraz da
dolambaçl› yollarla, Türkiye ile 1927 y›l›nda diplomatik iliflki kurmufltur.
Böylelikle vaktiyle gayet güçlü olan Ermeni milliyetçili¤i de Birinci Dünya
Savafl›’ndan sonra bir tür uyku dönemine girmifltir. 

Yaklafl›k yirmi y›l sonra, ‹kinci Dünya Savafl›’n›n sonlar›nda, Ermeni
milliyetçili¤i, önce Ermenistan’da, sonra da diasporada ancak ayr› ayr›
nedenlerle yeniden canlanm›flt›r. Bu olay do¤rudan do¤ruya günümüzü
ilgilendirdi¤i için özellikle önemlidir.

Önce milliyetçili¤in Ermenistan’da nas›l canland›¤›na bakal›m. Ermenis-
tan’da, Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olduktan sonra, özellikle Stalin
döneminde, hiçbir milliyetçi faaliyete dolayl› veya dolays›z müsaade
edilmemifltir. Bu olgunun Türkiye-Sovyetler Birli¤i iliflkileriyle bir ilgisi yoktur.
Sovyetler, Ermeniler için oldu¤u gibi kendi idarelerindeki di¤er halklarda da
milliyetçilik ak›mlar›na izin vermemifllerdir. Onlar için bir Sovyet milliyetçili¤i
söz konusu olabilir, ama Sovyetleri kompoze eden devletçiklerin milliyetçili¤i
olamaz. Bu sebeple de Ermenistan’da yaklafl›k olarak 1944 sonuna kadar,
Türkiye aleyhinde bir faaliyet yok gibidir.

Diasporaya bakt›¤›m›z vakit, çeflitli ülkelere göçen Ermeniler, gittikleri yerlere
yerleflmeye ve uyum sa¤lamaya öncelik verdiklerinden, siyasi denebilecek
faaliyetlerde pek bulunmam›fl, daha do¤rusu bulunamam›fllard›r. Ama baflta
Taflnak Partisi olmak üzere, Ermeni siyasi partilerinin, Fransa, Lübnan ve
Amerika Birleflik Devletleri’nde örgütlendi¤ini görüyoruz. Ermeni kilisesi de
göçmenlerin gitti¤i ülkelerde faaliyete geçmifltir. Ancak gerek siyasi partilerin
gerek kilisenin faaliyeti yerel kalm›fl olup bunlar ülke düzeyine tafl›na-
mam›flt›r. 

‹kinci Dünya Savafl› sonundan itibaren ise Ermeni milliyetçili¤i, tamamen ayr›
nedenlerle, hem Ermenistan’da, hem de diasporada canlanm›flt›r. 

‹lk önce Ermenistan’dan bafllayal›m. Sovyetler Birli¤i, özellikle Atatürk
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döneminde Türkiye ile çok iyi iliflkiler içindeyken sonra, yaklafl›k ‹kinci Dünya
Savafl›’n›n bafl›ndan itibaren, Türkiye ile baz› konularda anlaflmazl›¤a
girmifltir. Bunlar›n temelinde, Türkiye'nin ‹kinci Dünya Savafl›n’da tarafs›z
olmas› bulunmaktad›r. Sovyetler savaflta güçlendikçe Türkiye'ye ithamlar› da
artm›flt›r. Savafl içinde Türkiye’nin Almanya ile ticaret yapmas› Sovyetlerce
çok elefltirilmifltir. Sovyetlerin 1944 y›l›nda süresi biten 20 y›ll›k Dostluk
Anlaflmas›n› yenilememeleri, ilerisi için  kötü bir iflaret olmufltur. Nitekim bir
y›l kadar sonra savafl bitince Sovyetler Birli¤i, önce Moskova’daki büyükelçili-
¤imiz arac›l›¤›yla sonra da resmen nota vererek Türkiye’den hem Bo¤azlar›n
kontrolünü ve Kars ve Ardahan’›n kendilerine verilmesini istemifltir. . 

Bu olay›n Ermenilerle ilgisine gelince o zamana kadar hiç bir milliyetçi eyleme
müsaade etmeyen Sovyetler Birli¤i Ermenistan için daha esnek davranmaya
bafllam›fllar ve Ermenilerin Türkiye’ye karfl› olan olumsuz duygular›ndan
Türkiye’den toprak talepleri için yararlanmaya çal›flm›fllard›r. Bu çerçevede
Ecmiyazin’deki Ermeni Baflpatri¤i Türkiye aleyhine beyanlarda bulunmufl ve
arkadan Ermeni bas›n›nda ayn› nitelikte yaz›lar ç›km›flt›r. Böylelikle
Ermenistan’da Türkiye aleyhinde bir propaganda oluflmufltur. Bu
propaganda zaman içinde Ermenistan’da Ermeni milliyetçili¤inin yeniden
do¤mas› sonucunu vermifltir.

Bu arada Sovyetler Birli¤i içinde Ermenistan’›n durumuna da temas etmemiz
gerekmektedir. Ermenistan Sovyet idaresine girdikten sonra komünist
rejime bir süre direnmeler olmufl ancak bir süre sonra Sovyetler ile yak›n
iflbirli¤i yapmak politikas› izlemeye bafllam›flt›r. Bu çerçevede Ermeniler
Sovyetlere çok iyi hizmet etmifller ve bunun yarar›n› da görmüfllerdir.
Sovyetler içinde en küçük cumhuriyetlerden biri olan Ermenistan, bu
durumuna uymayan bir flekilde politbüroda temsil edilmifltir. ‹kinci Dünya
Savafl›’na da mecburen kat›lm›fl ve Ermeniler bu savafltaki baflar›lar›
nedeniyle üç mareflallik alm›fllard›r.  Buna karfl›n, mesela Azerilerin mareflali
olmam›flt›r; bir generalleri oldu¤u dahi flüphelidir. Do¤rulayamad›¤›m›z bir
rivayete göre o dönem içerisinde Azerilere verilen en üstün rütbe albayl›kt›r.
Bu durum Sovyetler’deki di¤er Müslüman cumhuriyetler için de geçerlidir.
.    
Böylelikle Moskova’da güçlü bir konuma gelen Ermeniler, Ermeni kültürünün
muhafazas› bahanesi alt›nda milliyetçi duygu ve düflüncelerin Ermenistan’da
yay›lmas›n› ve güçlenmesini sa¤lam›fllard›r. Ancak di¤er yandan bu
faaliyetlerinin komünist söylem içerisinde kalmas›na, Marksist ilkelere uygun
gibi görünmesine özellikle gayret etmifllerdir. Sonunda, pek aç›k olmayan
ifadelerle tehcir ve sonuçlar› gibi konular ifllenmeye bafllam›flt›r. Ancak
Moskova Ermenilerin bu faaliyetlerini, Türkiye ile olan iliflkileri daha da
bozabilece¤i endiflesi ile daima kontrol alt›nda tutmaya çal›flm›flt›r. 
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Ermenilerin Moskova’daki durumlar› için bir misal olmak üzere, bizde
Cumhurbaflkanl›¤›na tekabül eden Sovyet Prezidyumu Baflkanl›¤›n›n,
1965–66 y›llar› aras›nda, bir Ermeni olan Anastas Mikoyan taraf›ndan iflgal
edildi¤ini belirtebiliriz. Mikoyan. y›llarca Politbüro üyeli¤i yapm›fl, ayr›ca
Baflbakan Yard›mc›l›¤›nda da bulunmufl ve kariyerini Prezidyum Baflkanl›¤›yla
noktalam›flt›r. Bu arada bu makam›n daha ziyade protokoler oldu¤una, as›l
gücün Parti Genel Sekreteri’nin elinde bulundu¤una iflaret etmemiz
gerekmektedir. Yetkileri s›n›rl› da olsa Mikoyan’›n daima Ermenistan’›
kollad›¤›n› söylememize gerek yoktur.  

Sovyet Ermenistan’›ndaki milliyetçi ak›mlar›n ne derecede güçlendi¤ini,
1965’te, sözde soyk›r›m›n 50. y›l›nda, cereyan eden bir olay aç›kça ortaya
koymufltur. 24 Nisan 1965 tarihinde Erivan’da 50. y›l›n an›lmas› için bir tören
haz›rlanm›flt›r. Moskova törenin kapal› bir salonda olmas›n› istemesi üzerine
tören opera binas›nda yap›lm›flt›r. Fakat operan›n önündeki meydanda,
Ermenistan için çok büyük bir rakam olan 100 bin kifli toplanm›fl ve kalabal›¤›
da¤›tmak isteyen polisle çat›flmalar olmufltur. Bunlar, o dönemde Sovyetler
Birli¤i’nde görülen olaylar de¤ildir. Anlafl›lan Ermenistan’da milliyetçilik
hissettirmeden çok geliflmifl ve ilk f›rsatta adeta patlam›flt›r. Yine o y›lda,
1965’te, Erivan’da bir soyk›r›m an›t›n›n temeli at›lm›flt›r. Bunda, Moskova’n›n
ne rol oynad›¤› belli de¤ildir, ama hiç olmazsa mani olmad›¤› ortadad›r.  An›t
1967’de bitmifltir.  Halen Erivan’a giden mevki sahibi her kifli, hatta turistler
bu an›t› ziyaret etmeye teflvik edilir; kifliler de çok kere nezaket gere¤i an›t›
ziyaret ederler. 

Yaklafl›k ayn› dönemde diasporada da milliyetçilik canlanm›flt›r. Ancak
nedenleri tamamen ayr›d›r. Ermeniler yabanc› ülkelere göçtükten sonra,
özellikle H›ristiyan ülkelere gidenler, ikinci kuflaktan itibaren ciddi bir
asimilasyon süreci içine girmifllerdir. Di¤er bir deyimle yavafl yavafl
Ermeniliklerini unutmaya ve bulunduklar› ülkenin örf ve âdetini
benimsemeye, oradan evlenmeye bafllam›fllard›r. Bu gayet normaldir;
asimilasyon baflka ülkelere göç eden kiflilerin çocuk veya torunlar›n›n bafl›na
er veya geç gelmektedir. Hemen flunu söyleyeyim ki, tamamen asimilasyon
sonucunda oluflan ülkeler vard›r ve bunlar›n en büyü¤ü Amerika Birleflik
Devletleri’dir. Bu olgu için, olumsuz bir etki b›rakan asimilasyon sözcü¤ünü
de¤il. “melting pot”, eritme kazan› veya potas› deyimi kullan›lmaktad›r.
Kanada, Avustralya, Güney Amerika’da Brezilya ve ondan daha önemlisi
Arjantin asimilasyon sonunda oluflmufl ülkelerdir. Burada Müslüman
olanlar›n, ‹slamiyet’in getirdi¤i bir mukavemet nedeniyle, asimile olmalar›n›n
hayli gecikti¤ini belirtmemiz gerekmektedir;  Almanya’daki iflçilerimiz gibi;
ama ayn› dinden olunca erime çabuk olmaktad›r. 
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Ermenilerin asimilasyonu baz› Ermeni kurulufllar için yaflamsal önem
tafl›m›flt›r. Ermenilerle beraber Ermeni kiliseleri, Ermeni siyasi partileri ve
Ermeni dernekleri de, yabanc› ülkelere gitmifl ve oralarda faaliyet
göstermeye bafllam›flt›r. Ermeni dernekleri (hay›r kurumlar›) üzerinde biraz
durmam›zda yarar vard›r. Bunlar genelde çok eskidir. Meflhur AGBU
(Armenian General Benevolent Union) geçenlerde 115. y›l›n› kutlam›flt›r. 

Asimilasyon bu üç kurulufla gayet olumsuz etki yapm›flt›r. Ermeniler asimile
olmaya bafllad›klar›nda kiliseye gidenlerin say›s› o oranda azalacakt›r.
Ermenilerin asimilasyonu tamamland›¤›nda kimse Ermeni kilisesine gitmeye-
cek ve kilise kapanacakt›r. Çünkü Ermeni kilisesi, milli kilisedir. evrensel de-
¤ildir. Di¤er bir deyimle Ermeni kilisesine yaln›z Ermeniler gider. Ayn› süreç
Ermeni siyasi partiler için de söz konusudur.. Asimilasyon sonucu kendini
Ermeni hissedenlerin say›s› azald›kça, parti üyelerinin say›s› da azalacak,
günün birinde partinin üyesi kalmayacak ve o parti kapanacakt›r.. Ayn› husus
büyük ve çok zengin dernekler için de söz konusudur. Asimilasyonun yaratt›¤›
bu tehlikeye nas›l karfl› ç›k›laca¤›n›n 1940’lar›n bafl›ndan beri tart›fl›ld›¤› ancak
bir çare bulunamad›¤› anlafl›lmaktad›r. Savafltan sonra Yahudi soyk›r›m› veya
bugünkü deyimiyle Helokost’un Ermenileri çok etkiledi¤i görülmektedir.
Hitler döneminde, ‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda yaklafl›k 6 milyon Yahudi
öldürülmüfltür. Bu büyük bir trajedidir. Ancak bu olay sa¤ kalan Yahudilere
büyük avantajlar sa¤lam›flt›r. Her kes bir flekilde Yahudilere yard›m etmek
çabas› içinde olmufltur. Yahudilere önemli miktarda maddi ve siyasi yard›m
yap›lm›flt›r. Tamamen Araplar›n oturdu¤u bir bölgede bir Yahudi devleti
kurulmas›n›n temelinde Yahudilerin, kendi gayret ve iradesi kadar, bu
yard›mlar›n da rolü büyüktür. Soyk›r›ma u¤rad›klar› için Yahudilere gösterilen
bu dikkat ve ihtimam, baz› Ermenilere ilham vermifl ve onlarda “Biz de
soyk›r›ma u¤rad›k, biz de Yahudilerle ayn› durumday›z” gibi bir düflüncenin
yerleflmesine yol açm›flt›r. Bu düflünce, bir süre sonra, ikinci ve üçüncü ve
izleyen Ermeni kuflaklar›n›n yeniden Ermenilefltirilmesi için kullan›lm›flt›r.
Ermeni çocuk ve gençlerine kiliselerde, Ermeni okullar›nda, siyasi partilerin
gençlik kollar›nda ve hay›r kurumlar›nda Ermenilerin feci flartlar alt›nda
Türkler taraf›ndan öldürüldü¤ü, ortadan kald›r›ld›¤› hikâyesi ›srarla ve ›srarla
anlat›lm›fl, bu çocuk ve gençlerin beyni y›kanm›fl ve Türkiye ve Türklere karfl›
derin bir nefret duymalar› sa¤lanm›flt›r. Bu durum k›sa zaman içerisinde
Ermeni kuflaklar› aras›nda, Türklere karfl› davran›fl bak›m›ndan büyük bir fark
yaratm›flt›r. Tehcire tabi olmufl, yerinden yurdundan edilmifl, ailesi da¤›lm›fl,
baz›lar› ölmüfl, baz›lar› çeteler taraf›ndan öldürülmüfl, gerçekten s›k›nt›
çekmifl olan birinci kuflak insanlar› Türklere kötü gözle bakmam›fl, hatta
sempati duymufltur. Bir Türk ile karfl›laflt›klar› vakit, e¤er bir hemflerilik ba¤›
da varsa o Türkü  evlerine davet etmekte sak›nca  görmemifllerdir. 1940 ve
1950’lerde bu tür olaylar çok duyulmufltur. Hemen söylemek gerekir ki bu
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insanlar Talat Pafla’dan ve ‹ttihat Terakki’den nefret etmifller ancak bu
nefreti tüm Türklere karfl› beslememifllerdir. 

Bunlar›n çocuklar› ise tamamen ayr› bir ruhi durum içine girmifller ve
Türklere karfl› koyu bir nefret duymufllard›r. Ancak bu davran›fllar›
mant›ks›zd›r. Zira bu kuflaklara mensup olanlar tehcire tabi olmam›fl ve hiçbir
s›k›nt› çekmemifltir. Pek ço¤u haritada Türkiye’nin yerini dahi gösteremez ve
hemen hepsi yaflamlar›nda bir Türk bile görmemifltir, Ama bilmedi¤i,
görmedi¤i, kifli olarak kendisine zarar vermemifl bu insanlardan nefret
etmifller ve bunun anlams›zl›¤›n› hatta anormalli¤ini fark edememifllerdir.
Bu konuda y›llar önce duymufl oldu¤um bir olay› anlatmak isterim. Demin
sözünü etti¤im gibi, Amerika’da muhtemelen ellili y›llarda, bir Ermeni
karfl›laflt›¤› ve hemfleri oldu¤u anlad›¤› bir Türkü evine davet eder, yemek
yenir, sohbet edilir v.s.  Gece geç vakit Ermeni ailenin o¤lu eve gelir. Misafirin
Türk oldu¤unu ö¤renince, adeta bir sinir krizi geçirerek, Türkü katil olmakla
suçlar ve evden kovar. Bu olay Ermeni kuflaklar› aras›nda Türklere karfl› farkl›
tutumu en çarp›c› bir flekilde ortaya koymaktad›r. Art›k birinci kuflak Ermeni
kalmam›flt›r. fiimdiki kuflaklar yukar›da de¤indi¤imiz beyin y›kamaya tabi
olmufl kiflilerdir. Onlar›n bu ruh haletini anlamadan Ermeni sorununun
bugünkü durumunu da anlamak mümkün de¤ildir. 

Yetmiflli y›llar›n ortalar›nda Taflnaklara ve di¤er afl›r› Ermenilere Ermeni
“soyk›r›m›n›” dünyaya tan›tmak için Türk diplomatlar›na sald›r›lar
düzenlemek fikri hâkim olmufl ve böylelikle Ermeni terörü do¤mufltur. Bu
terörün uygulamaya koyulmas› bir yönü ile kolay olmufltur; zira yukar›da
de¤indi¤imiz beyni y›kanm›fl Ermeni gençleri, besledikleri kin ve nefret
duygular› nedeniyle, terör için bir potansiyel oluflturmufltur.. 

Bilindi¤i gibi Ermeni terörü 1973’te bafllam›flt›r; ancak ilk olay bir örgüt eseri
de¤ildir; 1975’ten 1986’ya kadar sald›r›larda ise örgütlere dayanan bir
Ermeni terörü söz konusudur. Sonuç olarak 31’i Türk diplomat veya görevlisi
olmak üzere 70 kifli ölmüfl,  500 küsur kifli yaralanm›flt›r. 200 kadar
bombalama olay› olmufltur. Terörün Türk diplomatlar›n› hedef almas›n›n
nedeni ise onlar›n Türk Devletini temsil etmesidir. Di¤er bir deyimle Türk dip-
lomatlar›n›n flahs›nda Türk Devleti’ne sald›r›lm›flt›r.

Ermeni terörü Türk diplomatlar›na sald›rman›n yan›nda, Türklerden baflkala-
r›na da zarar vermeye bafllay›nca ve bu durum büyük tepki çekince,  terörü
finanse eden Ermenilerin deste¤ini çekmelerinin sonucu olarak sona
ermifltir. 

Ancak Ermeni terörünün sona ermesi, bugünkü olaylar›n kap›s›n› açm›flt›r.
Böylelikle Ermeni iddialar› siyasi alana intikal etmifl ve 1987’de, terörün bit-
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mesinden hemen sonra, Avrupa Parlamentosu, “Ermeni Sorununa Siyasi
Çözüm” ismini verdi¤i bir karar alm›flt›r. Bu kararda: Parlamento Ermeni
soyk›r›m›n› tan›m›fl, Türkiye'nin tan›mas›n› istemifl, tan›mad›¤› takdirde
bunun Türkiye'nin tam üye olmas›n›n önünde engel oluflturaca¤›n› da ifade
etmifltir. 

Bugüne kadar da Avrupa Birli¤i’nin Ermeni Sorunu karfl›s›ndaki tutumu,
zaman zaman arka plana itilerek ve bazen de ön plana ç›kararak, esas
itibariyle bu karar çerçevesinde flekillenmektedir.  

Halen Ermeni terörü sona ermifl olmakla beraber Türkiye’ye karfl›, soyk›r›m
suçlamas›nda bulunan muazzam bir propaganda mekanizmas› mevcuttur.
Her y›l Nisan ay›nda bu mekanizma ürünlerini vermektedir. Hatta
mekanizmadan ziyade bir Ermeni soyk›r›m endüstrisinden bahsetmek daha
do¤ru olur; zira söz konusu karalama kampanyas› neredeyse endüstriyel
boyutlara ulaflm›fl vaziyettedir. 

Ermeni Diasporas› tüm bu faaliyetlerden ne beklemektedir?  Taflnaklar›n baz›
yaz›lar›nda flöyle bir plan›n mevcut oldu¤u görülmektedir. Türkiye’de bas›n
buna “3T plan›” demektedir. Asl›nda üç de¤il de, dört aflamas› vard›r. Birinci
aflama, mümkün oldu¤u kadar fazla say›da ülkenin parlamentosu veya
uluslararas› kuruluflun soyk›r›m iddialar›n› kabul etmesi;  ikincisi, bunlar›n
etkisi alt›nda Türkiye’nin de soyk›r›m iddialar›n› kabullenmesi, üçüncüsü,
Türkiye’nin tehcir edilen Ermenilerin ahfad›na tazminat vermesi; dördüncüsü
ise, daha ileri bir safhada, Türkiye’nin Ermenistan’a toprak vermesidir.
Genellikle diasporada inan›lan budur, gerçeklefltirilmeye çal›fl›lan da budur. 

Çok teflekkür ederim.  

OTURUM BAfiKANI- Say›n Lütem, çok teflekkürler ediyoruz. fiimdi Say›n
Prof. Dr. Cemalettin Taflk›ran’dan rica edelim. Buyurun. 

Prof. Dr. CEMALETT‹N TAfiKIRAN (K›r›kkale Üniversitesi)- Say›n
Bakanlar›m, Say›n Milletvekillerim, Say›n Komutan›m, say›n meslektafllar›m
ve de¤erli ö¤renciler; öncelikle Baflkent Üniversitesi camias›na, ama ayn›
zamanda Türkiye'de Cumhuriyete ve Cumhuriyetin de¤erlerine sahip ç›kan
herkese, son yaflad›¤›m›z müessif olaydan dolay› geçmifl olsun demek
istiyorum.  

Biz ö¤rencilerimizle iç içeyiz, toplumla iç içeyiz. Biraz daha toplumun nabz›n›
yak›ndan tuttu¤umuzu söylememiz yanl›fl olmaz. fiöyle bir tespitim var:
Türkiye'de her geçen gün hukuka olan güven azal›yor. Son yaflad›¤›m›z dalga
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dalga gelen üzücü olaylar da hukuka olan güvenin azalmas›n›n en önemli
sebepleri olarak karfl›m›za ç›k›yor. Hukuka güvenin azalmas›, bir toplumdaki
rejimi tehlikeye sokar, bir toplumun anarflinin içine girmesine sebebiyet verir.
Herkes, kendi adaletini kendisi uygulamaya kalkar ki, maazallah anarfli
dedi¤imiz de budur ve bunun önüne kolay kolay geçilemez. Dolay›s›yla yöne-
tenlerin de, yönetilenlerin de ve yasama, yarg› ve yürütme erklerinin de top-
lumda hukukun zedelenmemesine, hukukun üstünlü¤ünün zedelenmemesi-
ne çok büyük itina göstermeleri bir gerekliliktir, bir zarurettir. 

Prof. Dr. Say›n Mehmet Haberal’› Pazartesi günü gözalt›na ald›lar, flu anda
gözalt›nda, muhtemelen de b›rak›lacak, ama Say›n Haberal’›n dört gündür
görev yapmas› engelleniyor. Mehmet Haberal’›n görev yapmas›n› engellemek
demek, mesai arkadafllar› aç›s›ndan -Say›n Rektör Vekili, konuflmas›nda
aç›klad›- üniversitenin yönetimini engellemek demektir. Say›n Haberal’›n
görev yapmas›n› engellemek, ö¤rencileri aç›s›ndan, bilim yap›lmas›n›, bilimi
engellemek demektir. Ama en önemlisi, Say›n Haberal’› görev yapma
konusunda engellemek demek, hastalar›n›n hayata tutunmas›n›, hayatta
kalmas›n›, yaflamas›n› engellemek demektir ki, buna kimsenin hakk›
olmamas› laz›m. Hukuk usulü de en az hukukun esas› kadar önemlidir, hatta
geliflmiflli¤in, demokratikleflmenin bence en önemli göstergelerinden biridir.
Bu aç›klamay› yapmay› bir gereklilik olarak gördük. Aff›n›za s›¤›narak flimdi
konuflmama geçiyorum.

Efendim, ben size Ermenilerin iddialar›ndan bahsedece¤im. Tabii genifl bir
sunumdur. Ama size sadece bir bölümünü aktaraca¤›m. Ermenilerin
Türklerle ilgili birçok iddialar› var. Ama bu iddialar›, dört ana bafll›kta
toplamam›z mümkün. Bunlardan biri flu: Diyor ki Ermeniler, “Türkler
Ermenistan’› iflgal etmifl ve Ermenilerin topraklar›n› alm›fllard›r.” ‹kinci
iddialar›: “1877-78 Osmanl›-Rus Harbi sonras› Ermenileri Türkler, sistemli bir
flekilde katletmeye bafllam›fllard›r.” Üçüncü iddialar›: “Türkler, 1915 y›l›nda
Ermenilere soyk›r›m uygulam›fllard›r.” Son olarak söyleyece¤imiz iddialar› da:
“Soyk›r›m s›ras›nda 1,5 milyon Ermeni hayat›n› kaybetmifltir.” ‹ddialar ana
bafll›klar halinde böyle. 

Önce flunu hemen  söyleyelim: Bunlar›n hepsi yanl›fl. Yalan diyece¤im de,
biraz a¤›r olur diye söylemiyorum. Yanl›fl. Niçin yanl›fl? Size onlar› burada
k›saca aktarmaya çal›flaca¤›m. 

Birinci iddiaya bakal›m: “Türkler Ermenistan’› iflgal etmifl ve Ermenilerin
topraklar›n› alm›fllard›r.” Bu do¤ru de¤il, çünkü Türklerin kitle halinde,
topluca Anadolu’ya gelmeleri, malum, Selçuklular dönemindedir, 1070’li
y›llardad›r. 1071’de Malazgirt Savafl›’ndan sonra Türklerin Anadolu’ya

15



yerleflmeye bafllamalar›yla birlikte Ermenilerle temaslar› var. Ermeniler o
y›llarda Anadolu’da varlar, Do¤u Anadolu’da varlar, ama Bizans’a tabi olarak
yafl›yorlar. Dolay›s›yla, Türklerin Ermenilerin elinden bir devlet almalar›,
toprak almalar› asla söz konusu de¤ildir. Daha sonra bir tek Çukurova
bölgesinde 1198 y›l›nda bir Ermeni Krall›¤›, Klikya Ermeni Krall›¤›
kurulacakt›r. Bu da Selçuklu’ya ba¤lanacakt›r. Selçuklu’ya vergi verecektir  ve
1366 y›l›nda da Çukurova’daki Ermeni Krall›¤›, Memluklular taraf›ndan
y›k›lacakt›r. Yani y›kanlar Selçuklular ve Osmanl›lar de¤il. Türkler Anadolu’ya
geldiklerinde, Ermenilerin Anadolu’da bir devletleri yoktur. Bu iddia
tamamen yanl›flt›r, uydurmad›r. Üstelik bunu Ermeni tarihçiler de
söylüyorlar. Ama Say›n Büyükelçim de söyledi, Ermeni meselesinin tarihi ve
bilimsel bir taraf› kalmad›, Ermeni meselesi tamamen siyasi platformda
yürütülüyor ve siyasi bir mesele olarak görülüyor. Meseleyi hukuki zemine,
bilimsel zemine çekerseniz, Ermenilerin söyleyecek bir fleyi yok zaten;
olmad›¤› için de bu meseleyi ›srarla siyasi zeminde tutmaya çal›fl›yorlar.

Dolay›s›yla, Ermeni tarihçiler de bunu söylüyor, fluradan birkaç›n› aktaray›m
size. Asoghik, önemli Ermeni tarihçilerinden biridir, kitab›nda diyor ki,
“Ermeniler Türkleri sevinçle karfl›lad›lar, hatta Türklere yard›m ettiler.”
Türkler Anadolu’ya girerken, Ermeniler Bizans’a karfl› Türkleri tercih
etmifllerdir. Urfal› Matheos var, yine hepimizin bildi¤i gibi Ermenilerin önemli
tarihçilerinden biridir. Kronikllar yazm›flt›r, yani tarihi metinler. Sultan
Melikflah 1192’de ölmüfl. Melikflah’›n ölümü üzerine Ermeniler Melikflah için
a¤›tlar yakm›fllar. ‹flte bu kronikllar›n  bir tanesinde, 129 say›l› kronikl, diyor
ki, “Melikflah’›n kalbi H›ristiyanlara karfl› flefkatle, iyilikle doluydu, ‹sa’n›n
evlatlar›na çok iyi davrand›. Melikflah Ermeni halk›na refah, bar›fl ve mutluluk
getirdi.” Mateos Urfa’da yafl›yor ve flöyle bir tespiti daha var: “Urfa’n›n Türkler
taraf›ndan fethi, Urfa’da yaflayan Ermeniler taraf›ndan bir bayram havas›
içinde kutland›” diyor. Yani, tarihi gerçeklere bakarsan›z, birinci iddian›n
tamamen yanl›fl oldu¤unu çok rahat bir flekilde görebilirsiniz. 

Türkler, Ermenilerden toprak almam›fllard›r; Türkler Anadolu’ya geldiklerin-
de, Ermeniler Bizans’a tabi yafl›yorlard›. Bu iddian›n bilimsel ve tarihi bir
temeli yok, bu iddia bilimsel olarak yanl›fl. 

‹kinci iddialar›na bakal›m: Ermenilerin ikinci iddialar›, “Türkler, 1877-78
Osmanl›-Rus-Romen Harbi’nden sonra Ermenileri sistemli bir flekilde
katletmifllerdir.” Burada, asl›nda, bir tane do¤ru var, o da flu: Demek ki
Türkler 1877-78 Osmanl›-Rus Harbiyle katletmeye bafllam›fllarsa, 1071’de
gelindi, 1071’den 1878’e kadar, yani yaklafl›k 800 y›l herhangi bir fley
olmam›fl. Buradan ç›kan do¤ru bu. Ufak tefek anlaflmazl›klar var, ama
gerçekten iki toplum aras›nda büyük bir sorun yok. Demin Say›n Büyükelçim
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de söyledi, asl›nda Türklerle birlikte yaflayan gayrimüslim unsurlar›n
içerisinde Türk kültürünü en çok benimseyenler Ermeniler olmufltur. O kadar
ki, baz› Ermeniler Ermenice’yi b›rakm›fl, birbirleriyle Türkçe konuflmufl,
Türkçe anlaflm›flt›r. 

Fransa’da Beçanson’da Franche- Compte üniversitesinde bulundum.
Beçanson’da bulundu¤um s›rada yaflad›¤›m bir olay› burada k›saca
nakletmek isterim. Pazar yerini geziyorum, k›z›m küçük, ona küçük bir
oyuncak tabanca alaca¤›m. Bir yerde bir oyuncak tabanca gördüm, “20
Frank” dediler. Ayn› tabancay› bir baflka yerde gördüm, “25 Frank” dediler.
Yan›mda Türk arkadafllar›m vard›; onlara dedim ki, “Buras› da bizim ülkemize
dönmüfl, ayn› tabancay›, ayn› yerde iki farkl› fiyata buluyorsunuz; biri 20
Frank, biri 25 Frank.” Frans›z sat›c› bana döndü, Türkçe olarak dedi ki, “Kim
size 20 Frank dedi.?” “fiuradaki sat›c›” dedim, ama beni anlamas›na flafl›rd›m.
Sonra dedim ki, “Sen Türkçe’yi nereden biliyorsun?” “Ben Türkçe bilirim”
dedi. Sonra anlad›k ki, Ermeni. Konuflmaya  devam ettik. O kadar güzel
Türkçe konufluyor ki… “Türkiye'ye geldin mi?” Diye sordum. Gelmemifl. Ailesi
Kayseri’den ‹stanbul’a, ‹stanbul’dan da Fransa’ya göç etmifl. Sözüme dikkat
ediniz, Türkiye'ye gelmemifl, Türkçe konufluyor, hem de o kadar güzel
konufluyor ki, bildi¤iniz gibi de¤il. Bana diyor ki, “Burada iflçileriniz var, ben
iflçilerinizle konufluyorum. ‹flçileriniz adamak›ll› Türkçe bilmiyor.” 

Burada flu husus dikkatimi çekti: Biz Anadolu’da bile “adamak›ll›” kelimesini
pek kullanm›yoruz art›k. “Adamak›ll›”y› içimizde kullanan kaç kifli var ? Çok
nadir. “Adamak›ll›” kelimesi neredeyse bizim lisan›m›zdan ç›kmak üzere. Ama
ben bunu Fransa’da, Beçanson’da Türkiye’ye gelmemifl bir Ermeni’den, Türk-
çeyi ailesinden ö¤renmifl bir Ermeni’den duydum. Yani, bu 800 y›l içerisinde
Müslüman olmayan halk aras›nda Türk kültürünü en çok benimseyenler
Ermeniler olmufltur. Bu kesin. Hatta 1914’te de Ermeni isyanlar› devam
ederken, Say›n Büyükelçim, Kilis’teki Taflnak Cemiyeti, ‹stanbul’a bir yaz›
göndermifl, karar defterinde var. Orada diyor ki: “Bize gönderdi¤iniz ihtilal
beyannamelerini Ermenice göndermiflsiniz. Bu civarda Ermenice bilmeyen
Ermeni köyleri var. Bu Ermeni köylerinin anlayaca¤› biçimde Türkçe gönde-
rin.” Yani, Ermeni köyleri art›k Ermenice konuflmay› b›rakm›fllar. Bu zorla
olmaz, bu benimsemeyle olur. Ayr›ca biliyorsunuz, müzi¤imize büyük
katk›lar› var. Tatyos Efendinin flu bestesini bilmeyen, sevmeyen var m›?: “Bu
akflam gün batarken gel / Sak›n geç kalma, erken gel.” 

Efendim, müzik farkl› bir fley. Bir insana zorla beste yapt›r›lmaz. Bu içten
gelecek. Bu benimseme meselesi. Yani, size flunu söylemeye çal›fl›yorum, bu
800 y›ll›k süre içerisinde  Ermeniler Türk kültürünü en çok benimseyen unsur
olmufllard›r. Ama deniyor ki, “93 Harbi sonras› sistemli bir flekilde katletme
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bafllam›fl.” Bu da yanl›fl. Ermeniler 93 Harbi sonras› yanl›fl yapt›lar. Neden
yanl›fl yapt›lar? 19. Yüzy›l, Osmanl› Devleti’nin “Hasta Adam” oldu¤u yüzy›ld›r.
Art›k herkesin onu öldürmeye çal›flt›¤› bir yüzy›ld›r. Onun ötesinde, onun
miras›n›n bir an önce paylafl›lmaya çal›fl›ld›¤› bir yüzy›ld›r 19. Yüzy›l.  ‹flte bu
19. Yüzy›lda Osmanl› Devleti, hemen hemen girdi¤i her savafl› kaybetmifltir.
Bu savafllardan bir tanesi de 93 Harbi’dir ve bu Harp büyük bir bozgundur;
Balkan Harbi de bir bozgundur, 93 Harbi de bir bozgundur. Dolay›s›yla,
herkes yenilebilir, ama bozgunu biz bu savaflla yaflad›k, Balkanlar›n büyük bir
k›sm›n› kaybettik; 93 Harbi’nde, hem do¤uda, hem de Balkanlar’da büyük bir
facia yaflad›k. 

Tabii 93 Harbinde bir Ayestefanos Anlaflmas› var; arkas›ndan Bat›l› güçler
bunu bozdular, bundan sonra Berlin Antlaflmas› var. Berlin Antlaflmas› ile,
dikkatinizi çekerim, Bulgaristan özerk oldu, yani neredeyse ba¤›ms›zl›¤a
gitmek üzere, Girit özerk oldu, Karada¤ ba¤›ms›z oldu, S›rbistan ba¤›ms›z
oldu, Romanya ba¤›ms›z oldu, Bosna-Hersek ba¤›ms›z olmad›, ama idaresi
Osmanl› Devleti’nden ç›kt›, Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u’na verildi.
Tabii bunlar› görünce Ermeniler, dediler ki, “Biz de pay isteriz, biz de
ba¤›ms›z olal›m.” Ruslara da güveniyorlar, Avrupal›lara da güveniyorlar.
Böylece 93 Harbi’nden sonra Ermeniler, çeteler kurarak Türklere sald›rmaya
bafllad›lar (Yans› 1). Amaçlar› fluydu: “Türklerle Ermeniler anlaflam›yor.
Dolay›s›yla, nas›l di¤erleri ba¤›ms›z olmuflsa, Ermenilerin de ba¤›ms›z olmas›
gerekir.” Bu kanaati yaymaya çal›fl›yorlard›; bunu 93 Harbi sonras›nda bütün
dünyaya göstermeye çal›fl›yorlard›. 

YANSI 1: KURULAN ERMEN‹ ÇETRLER‹NDEN B‹R GRUP
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Ermeniler çok say›da çeteler kurdular. 1880’lerde kurulan çetelerden
birkaç›n›n ismini söyleyeyim: Karahaç Cemiyeti var, Silahl›lar Cemiyeti var,
‹ttihat ve Halas var, daha bir çok cemiyet var. 1880’lerde kurulan cemiyetler,
Osmanl› Devleti’nde yaflayan Ermeni toplumundan çok itibar görmedi.
Neden? Çünkü, 800 y›ll›k bir beraberlik var. Demin size onu söylemeye
çal›flt›m, ortak yaflam var ve ortak kültürü paylaflma var. Durum böyle olunca
yurtd›fl›nda dernekler kuruldu ki, iki tanesi son derece önemli; bildi¤iniz gibi
biri H›nçak Cemiyeti, biri Taflnak Cemiyeti. Taflnaklar 1890’da Tiflis’te
kuruldu, di¤eri de H›nçak, 1887’de Cenevre’de kuruldu. Bunlar siyasi örgüt
olarak görünseler de, tedhifl örgütüydüler, terör örgütüydüler ve d›flar›da
terör faaliyetleri planlay›p içeride, Osmanl› ülkesi topraklar›nda uygulamaya
koydular. Kurulufl tarihlerine 1890 dedim; arkas›ndan da isyanlar birbiri
arkas›na gelmeye bafllad›. 1890, 1900, 1910, en son Adana isyan›na
getirelim, orada b›rakal›m. Birinci Dünya Savafl› ayr›.  93 harbi sonras› 30 y›lda
40’tan fazla Ermeni isyan› ç›km›flt›r. Birkaç›n› hat›rlatay›m size: Erzurum
isyan› 1890, Merzifon-Kayseri-Yozgat olaylar›, 1. Sason ‹syan›, Marafl
Süleymanl› ‹syan›, Divri¤i ‹syan›,  Bab›ali olay› 1895, Trabzon ‹syan›, Elaz›¤,
Diyarbak›r, Marafl, Urfa… Bunlar› ço¤altabilirsiniz. 1895’te Merzifon, Sivas,
Antep, Mufl, Bitlis, Kayseri, tekrar Zeytun isyanlar›, Osmanl› Bankas› bask›n›
1896, 1897’de ‹kinci Sason isyan›, Sultan Abdülhamit’e yap›lan suikast 1905
ve en son 1909 Adana ‹syan›; 40’tan fazla isyan var. 

Ancak, Ermeniler as›l isyanlar›n› –arkadafllar›m anlatacak, ben oraya girmek
istemiyorum- Birinci Dünya Savafl› öncesinde pland›lar. Niye? Ald›klar› karar
flöyle:“Savafla giriyor Osmanl› Devleti, savafltaki kuvvet durumuna göre
Ermeniler de saflar›n›, tutumlar›n› belirleyecekler. Türkler zay›f olursa
Ruslarla birlikte Türklere sald›racaklar.” Bunu yapt›lar, 1913-14’te
Anadolu’nun her yerinde isyanlar var.  Nerede isyanlar var? Bak›n, 26 Nisan
1915’te toplanan silahlar› söyleyeyim, size Genelkurmay›n arfliv belgelerine
dayanarak söylüyorum (Yans› 2’de daha 1914 y›l›nda Adapazar› Blgesinde
toplan silahlar görülmektedir). Bursa, ‹zmit, Sivas, Malatya, Dörtyol, Samsun,
Trabzon, Urfa, Merzifon, Amasya, Adana, Osmaniye, Hasanbeyli, onun
d›fl›nda Elaz›¤, Diyarbak›r, Marafl, bu bölgelerde 6 bine yak›n silah ele
geçirilmifltir. Savafl›n bafl›nda say›l›r, Nisan 1915’te. Unutulmamal› ki bu
bölgelerde isyanlar çok de¤il. As›l isyan›n merkezi olan yer Van, Bitlis, Sason
ve Erzincan, Erzurum bölgesi. Ermenilerin afl›r› silahl› faaliyetlerinden dolay›
bu bölgede arama yap›lamam›fl,. Ama Osmanl› Genelkurmay›, ele geçen
belgelere göre bir tahmin yapm›fl, buna göre Ermenilerde 50 bin silah oldu¤u
tahmin ediliyor. Yine savafl öncesinde hemen hemen her yerde Ermenilerin
çete faaliyetleri var. Ama bunlardan bir tanesi var ki çok önemli: Van isyan›.
Van’da nisan ay›nda bafllayan isyan birden bire geliflti. Neden geliflti? Çünkü,
Kafkaslar bölgesinden Ruslar, Van’a do¤ru ilerlemeye bafllad›lar. Böyle
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olunca, Van Valisi Cevdet Bey, halk›n bir k›sm›n› Bitlis’e gönderdi, göç ettirdi.
Ama halk yerini, ata topraklar›n› terk etmek istemedi, bir k›sm› Van’da kald›.
Rus ordular›n›n ilerleyifli s›ras›nda Ruslarla birlikte hareket eden Ermeniler
var. Ayr›ca içeride isyanc› Ermeniler var. ‹ki grup, 1915’in May›s ay›nda 35-40
bin kifli Van’da birlefltiler ve Van’da kalan, göç etmeyen 20 bin Müslüman’›
katletmifllerdir. Bu, hemen tehcir karar›n›n öncesinde oluyor, daha 27 May›s
de¤il. 20 May›s. 20 May›s’ta orada “Valilik” ad› alt›nda bir devlet kuruldu, ad›
“Van Ermeni Vilayeti Hükümeti.” Bafl›na da çeteci Aram Manukyan’›
getirdiler. “Van Ermeni Vilayeti Hükümeti” Van’da icraata bafllad›. Yani
hükümet içinde hükümet.  Devlet içinde devlet.

YANSI 2: ADAPAZARI BÖLGES‹NDE ELE GEÇEN S‹LAHLARDAN 
BAZILARI-1914

Ne yapacaks›n›z? Siz hükümetin yetkilisi, sorumlusu olsan›z, ne yapacaks›n›z?
Bir fley yapmayacak m›s›n›z? Siz bir taraftan savafl›yorsunuz. Nerede
savafl›yorsunuz? Sar›kam›fl’ta 1914 sonu, 1915 Ocak. Öbür taraftan, Kanal
Cephesine gitmiflsiniz 1915’in fiubat ay›nda; Kanal harekât›nda baflar›s›z
olmuflsunuz, tekrar ikinci bir sald›r›y› düflünüyorsunuz. Bir taraftan da
Çanakkale. Mart ay›nda gelmifller, Çanakkale’yi geçememifller; Nisan ay›nda
bafllam›fllar kara harekât›na. Nisan-May›s aylar›nda kara harekât› Çanakka-
le’de çok kanl› bir flekilde devam ediyor. Irak cephesinde de savafl›yorsunuz.
Siz bunlarla u¤rafl›rken, sizin savaflan askerlerinizin köylerine Ermeniler,
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Ruslarla birlikte silahla sald›r›yorlar. Ne yapacaks›n›z?  Hiçbir fley yapmamak
olur mu? fierefli her devletin yapaca¤›, tedbir almakt›r. Osmanl› Devleti de
tedbir alm›flt›r. Nedir tedbir? Tedbir, tehcir karar›d›r. 

fiimdi bir baflka iddialar›na geçtik Ermenilerin. Yani “Bize 1915’te soyk›r›m
uygulad›lar” iddialar›na. Öyle mi, de¤il mi, ona bakaca¤›z flimdi. fiu telgrafa
dikkatinizi çekerim: Bu telgraf, 2 May›s 1915 tarihlidir, Enver Pafla’n›n ‹çiflleri
Bakanl›¤›na gönderdi¤i bir telgraft›r (Yans› 3). Enver Pafla’n›n telgraf›, bunun
bugünkü harflerle yaz›lm›fl flekli var, onu okuyal›m. Tarihine tekrar dikkatinizi
çekerim: 2 May›s 1915, tehcir karar› da bundan 25 gün sonrad›r, yani 27
May›s 1915. Tehcir karar›ndan afla¤› yukar› 3 hafta önce Enver Pafla, ‹çiflleri
Bakanl›¤›’na gayet mahrem dedi¤i çok gizli bir yaz› gönderiyor. Diyor ki orada:
“Van Gölü etraf›nda ve Van Vilayetinde bilhassa malum olacak mevakii
muayenedeki, (yani belli bölgedeki) Ermeniler, isyan ve ihtilal için daimi bir
ocak halindedirler. Bu halk›n oradan kald›r›larak isyan yuvas›n›n da¤›t›lmas›
fikrindeyim. 3. Ordunun verdi¤i malumata nazaran Ruslar, 7 Nisanda s›n›rlar›
dahilindeki Müslüman ahaliyi ç›plak bir halde hududumuz dahiline sürdüler.
Hem buna bir mukabelei bilmisil ve ayn› zamanda yukar›da söyledi¤im
maksad› hâs›l etmek üzere ya merkum Ermenileri, (söz konusu Ermenileri)
ve ailelerini Rusya hududu dahiline sürmek ya da söz konusu Ermenileri ve
alilerini Anadolu dahilinde muhtelif yerlere da¤›tmak laz›md›r. Bu iki fl›ktan
münasibinin seçilmesiyle icras›n› rica ederim. Bir mahzur yoksa, isyan
edenlerin ailelerini isyan merkezlerinin hudut haricine sürmeyi ve onlar›n
yerine hudut haricinden gelen ‹slam halk› yerlefltirmeyi tercih ederim” diyor. 

Bu telgraf çok önemli. Biz bunun önemini biraz geç kavrad›k, gündeme de
getirmemifliz. Ama bir Frans›z araflt›rmac›n›n bu telgraf› yorumlay›fl›n› size
aktaraca¤›m; George De Maleville. George De Maleville, “1915 Ermeni
Trajedisi” diye bir kitap yazd›; bu kitapta bu telgraf› yorumluyor. Ben
yorumlasam, diyebilirler ki, “Resmi tarihçidir, milliyetçidir, dolay›s›yla onun
böyle yorumlamas› normal.” Ama, bir Frans›z bunu yorumluyor. Diyor ki
Frans›z araflt›rmac›-yazar: “Burada flu kanaat kesin beliriyor: ‹mha plan› ve
soyk›r›m olmam›flt›r. Al›nan tedbirlerin kronolojik s›ralamas› da bunu
do¤ruluyor.” Bundan ziyade, bundan sonras› önemli: “Enver Pafla’ya Ermeni
toplumunu göç ettirme fikri, Van Gölü etraf›ndaki Ermenilerin ayaklanmalar›
ve ihtilal için bir ocak halinde bulunmalar› sonras›nda gelmifltir. Ayr›ca Enver,
mektubu yazd›¤› tarihte isyan etmifl Ermenilerle ilgili hiçbir karar almam›fl,
aksine, Ermenileri ya askeri hatlar›n önüne ya da geri bölgelere yerlefltirme
konusunda bir alternatif teklif etmifltir. 2 May›s 1915’te Enver taraf›ndan
öngörülen tedbirler, sadece Do¤u Anadolu’da isyan etmifl Ermenilerle
ilgilidir.” 
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YANSI- 3 ENVER PAfiA’NIN TELGRAFI

Frans›z araflt›rmac›n›n yorumlar›na devam edelim: “Bu belge aç›kça
göstermektedir ki, Türkiye’nin düflmanlar›n›n ›srarla öne sürdükleri fikir asla
olmam›flt›r, yani etkili üç üyesinden biri Enver olan ‹ttihat ve Terakki
yöneticilerinin 1915 y›l› bafllar›nda Ermenileri yok edecek gizli bir imha
planlar› yoktur. Zira daha önce göç ettirme karar› al›nmadan üç hafta önce,
2 May›s 1915’te Enver Pafla’n›n zihninde oluflmufl hiçbir proje yoktur, sadece
bir fikir söz konusudur.”

Soyk›r›m›n -hukukçu da var içimizde, benim söylemem ne kadar do¤ru olur,
bilmiyorum ama bize anlat›lan› ben size aktaray›m- soyk›r›m›n olmas› için,
belli bir grubu yok etme kast› olacak, bu anahtar bir unsur. Yoksa, bir grubu
hedef alarak öldürme, katletme, insanl›k d›fl› muamele yapma afla¤› yukar›
her savaflta görülebilir. Biz Amerikal› tarihçi McCarthy ile beraber çal›fl›yoruz;
Van isyan›n› yazd›k, flimdi Sason isyan›n› çal›fl›yoruz. Onun bir sözü var; Justin
McCarthy diyor ki: “Bir savaflta sadece bir taraf›n ölülerini sayarsan›z, karfl›
taraf soyk›r›m yapm›fl gibi gözükür. Mesela Amerikan Kuzey-Güney savafl›nda
e¤er sadece Kuzeyin ölülerini sayarsan›z Güneyi, sadece Güneyin ölülerini
sayarsan›z Kuzeyi soyk›r›m yapm›fl olarak nitelendirebilirsiniz.” Onun için, bir
kas›t olacak. Ermeni sevk ve iskan›nda bir öldürme kast› olmad›¤› telgraftan
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ç›k›yor zaten. Dolay›s›yla bu soyk›r›m iddialar› da tamamen yalandan ve siyasi
propagandadan ibarettir. 

Vaktim bitiyor, ama tehcir s›ras›nda hayat›n› kaybedenlerin say›s› ile ilgili
olarak da bir iki fley söyleyip kapatmak isterim. Say›n Büyükelçim, elbette
aff›n›za s›¤›narak.

Ermeniler, “1,5 milyon Ermeni öldürüldü” diyorlar, ama tabii rakam çok
de¤ifliyor, 500 binden bafll›yor rakam, art›ran art›rana, 2,5 milyona kadar
yükseliyor. ‹ngilizlerin ç›kard›¤› Britannica Ansiklopedisi, 1918’de hayat›n›
kaybeden Ermenilerin say›s›n› 600 bin olarak göstermifl. 50 sene sonra,
1968’deki nüshas›nda “1,5 milyon” diyor. Yani, a¤z› olan konufluyor diye bir
reklam vard›, hat›rlarsan›z, a¤z› olan konufluyor. Peki, ne yapaca¤›z o zaman?
Do¤rusunu nas›l bulaca¤›z? Nas›l bilece¤iz? O zaman belgeye bakmam›z
laz›m. Belge, tarihçili¤in olmazsa olmaz›d›r. Belge olmadan ne söylesek
havada kal›r. Bu konudaki resmi belge nedir? Ermenilerin nüfusuna
bakmam›z laz›m. Ermenilerin nüfusunu gösteren bir sürü belge var, onlar›n
üzerinde durmuyorum. ‹ki tanesi bence önemlidir. Biri, Patrik Ohanyan’›n
verdi¤i rakam, “1 milyon 579 bin” diyor, abart›l› bir rakam. Bunu nereden
ç›karm›fl? Bunu Vaftiz etti¤i ailelerin say›m›ndan ç›karm›fl, “1 milyon 579 bin”
diyor. Ben buna da çok fazla itibar etmiyorum, bu da biraz abart›lm›fl bir
rakam. Neye itibar edece¤iz o zaman ? Nüfus say›m›na itibar edece¤iz.
Osmanl› nüfus say›m›nda, Ermenilerin nüfusu, 1893’te 1 milyon 1465,
1906’da 1 milyon 120 000. Bir art›fl var. Son Osmanl› nüfus say›m› olan 1914
nüfus say›m›na göre Osmanl› Devleti’nde yaflayan Ermenilerin nüfusu ise 1
milyon 221 bin 850. Peki, nas›l olur da tehcir s›ras›nda hayat›n› kaybedenler
1,5 milyon olur? Hepsi de öldürülmedi¤ine göre. Zaten. Lozan’da Ermeni
Hayeti Baflkan› Bogos Nubar Pafla’n›n, hem Lozan’da, hem de Paris
Konferans›’nda verdi¤i rakamlar var. Bogos Nubar Pafla, Ermeni Milli
Komisyonu Baflkan›. Diyor ki, “Türkiye'de 280 bin Ermeni kald›, yani hepsi
tehcire gitmedi, hepsi yer de¤ifltirmedi.” Ayd›n’dakiler, ‹stanbul’dakiler,
Kütahya’dakiler ve bir k›s›m Ermeni, yerlerinde kald›lar. Bunlar›n say›s›
280 000. “Göç ettirilip yerlerine varanlar, yeni yerlerine yerleflenler 700 bin.”
Bunlar›n Toplam› 980 bin. Ermenilerin 1914 nüfus say›m›nda say›lar› 1
milyon 220 bindi. Ç›kar›rsan›z, ikisi aras›ndaki fark 241 bin kiflilik bir rakam
eder. Nas›l, 241 bin kifliyi 1,5 milyona ç›karabilirsiniz? Bu konudaki rakamlar
da yanl›fl. 

Yaln›z, burada bir fleyi düzeltmem laz›m: Internet’te görüyorum, baz›lar› da
hayat›n› kaybeden Ermenilerin say›s› konusunda bana referans veriyor. Diyor
ki, “Genelkurmay’da çal›flm›fl, asker kökenli tarihçi Taflk›ran, 241 bin kiflinin
öldü¤ünü kabul ediyor.” Hay›r, ben burada bunu demek istemiyorum. Ben
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nüfus çal›flmad›m, ben nüfusla ilgili bir araflt›rma da yapm›fl de¤ilim. Ben
sadece 1,5 milyon rakam›n›n tutars›zl›¤›n› ortaya koymak için bunu söyledim.
Ne kadar Ermeni hayat›n› kaybetti, bunu ben bilemem, çünkü o konuda bir
çal›flmam yok. Çal›flmas› olanlar var, bunlardan biri eski Türk Tarih Kurumu
Baflkan› Yusuf Halaço¤lu Beydir. Yusuf Halaço¤lu’nun tespitlerine göre,
hayat›n› kaybedenlerin say›s› 56 bin civar›ndad›r. Diyor ki, “400 küsur bin
tehcire tabi tutuldu, 300 küsur bini yerlerine vard›.” Arada 56 bin kiflilik bir
fark gösteriyor ve gemi kay›tlar›na var›ncaya kadar her fleyi inceleyerek ortaya
koyuyor bu rakamlar›. Dolay›s›yla ben flu kadar Ermeni hayat›n› kaybetmifltir
diye bir fley söyleyemiyorum. Size sadece 1,5 milyon rakam›n›n do¤ru
olmad›¤›n› göstermek için bunu söylüyorum. 

Ermenilerin iddialar› yalanlara dayan›yor, do¤ru. Peki, yalan oldu¤u halde niye
bu kadar baflar›l›lar? Bugün 26 ülkede 143 an›t diktirmifller, 20 ülke
parlamentosu Türklerin Ermenilere soyk›r›m yapt›¤›n› kabul etmifl. En son
Havai, Obama burada konuflurken, onun do¤du¤u yer olan Havai’de
Ermenilere mesaj veriliyordu ve Havai soyk›r›m› kabul etti¤ini aç›klad›. Onunla
birlikte, AB Parlamentosunu da dahil edersek, 1915 olaylar›n› soyk›r›m olarak
kabul eden 20 parlamento oldu. Niye onlar baflar›l›lar? Çünkü biz
meselelerimize sahip ç›km›yoruz. Diplomatlar›m›z› kaybetti¤imizde bir
alevleniyoruz, herhangi bir parlamentoda aleyhimize bir karar al›nd›¤› zaman
alevleniyoruz; bu ilgi bir hafta sürüyor, iki hafta sürüyor, sonras› yok.
Meselelerimize sahip ç›kmal›y›z; sistemli, düzenli ve planl› bir flekilde sahip
ç›kmal›y›z. Bunu baflaramazsak, biz böyle daha çok toplant› yapar›z ve her
defas›nda da Anadolu tabiriyle söyleyeyim, karn›m›z›n fliflini indiririz, ama
sonuç almam›z biraz zor olur. Akif’in dedi¤i gibi, “Sahipsiz kalan bir vatan›n
batmas› hakt›r / Sen sahip ç›karsan bu vatan batmayacakt›r.”
Çok teflekkür ederim.

OTURUM BAfiKANI- Çok teflekkürler ederiz De¤erli Hocam. fiimdi Say›n
oç. Dr. Haluk Selvi’den rica edelim. Buyurun.

Doç. Dr. HALUK SELV‹ (Sakarya Üniversitesi Türk-Ermeni ‹liflkileri
Araflt›rma Merkezi Müdürü)- Say›n Baflkan, de¤erli kat›l›mc›lar; 1915 y›l›nda
meydana gelen olaylar› tan›mlamak ve bunlar› yeniden isimlendirmek üzere
valiliklere ve gerekli birimlere gönderilen yaz›larda, bunun sözde soyk›r›m
olmamas› gerekti¤i, bunun yerine “1915 y›l›nda yaflanan ac› olaylar ve trajedi”
tabirinin kullan›lmas› gerekti¤i üzerine geçen y›l içerisinde resmi bir
tan›mlama yap›ld›. 

Türkiye, geçen 10 y›l içerisinde Ermeni sorunuyla ilgili, özellikle 1915 y›l›
olaylar›n› yeniden tan›mlamayla ilgili birçok problem yafl›yor. Bunu hem kendi
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içerisinde, kamuoyunda yafl›yor, hem de uluslararas› alanda yafl›yor ve bugün
geldi¤imiz nokta, maalesef hiç de iç aç› de¤il. Aç›kças› bunun sebebi,
Türkiye'de tarihçilerin ya da bu iflle u¤raflmas› gereken diplomatlar›n
ihmalkârl›¤› de¤il asla. Onlar, geçen 10 y›l içerisinde gerçekten üzerlerine
düflen ifli yerine getirdiler. Gerek araflt›rmalar›yla, gerek toplumu ayd›nlatma
yönünde üzerine düflen sorumlulu¤u harfiyen uygulad›lar, ama bu konuda
herhangi bir yönlendirmeyle de¤il, kendi içlerinden do¤an milli bir inançla
bunu gerçeklefltirdiler. 

Aç›k ve net olarak flunu ifade etmek gerekiyor ki, Türkiye'de milli meseleleri
çal›flmak ve bunlar üzerine araflt›rmalar yapmak güç bir ifltir. Zira ileride
de¤iflen politikalar sebebiyle herhangi bir yerde sizin karfl›n›za bu milli
çal›flmalar›n›z ç›kabilir. ‹flin ilginç taraf›, iki gün önce bizim en önde olan bas›n
kurulufllar›m›zdan birisinde bir köfle yazar›m›z ve bunu hükümet taraftar› ya
da devlet taraftar› ya da milli olarak tarif edebiliriz, 1915’i yeniden
tan›mlamak konusunda yazd›¤› köfle yaz›s›nda aynen flunlar› ifade ediyordu:
1915’i asl›nda kendisi tan›ml›yor, ama alt›nda soyk›r›m› tan›mlamak da
yat›yor. “Ortak Tarih Komisyonunda tarihçiler, soyk›r›mm›fl veya de¤ilmifl diye
karar vermeyecekler. Belgeleri iki taraf da kendine göre yorumlayacaklar.
Ancak böylece iki taraf›n tezlerinin birlikte görülmesi, olay›n karmafl›kl›¤›n›n
anlafl›lmas› mümkün olacakt›r. Bizde Ermeni mezalimi ya da Ermenilerin
soyk›r›m› diye yay›nlanan yüzlerce kitapta y›¤›nla belge ve foto¤raf var.”
Do¤ru. “Ama, bunlar›n birço¤u 1916’da bafllayan Rus iflgali s›ras›ndaki
Ermeni milis veya komitelerinin kanl› eylemleridir.” Yar›s› do¤ru. “Ermeni
milliyetçili¤inin militan tarihçileri aras›nda yer alan Dadrian bile bunu kabul
ediyor. Ama ‘1915’teki soyk›r›ma karfl› intikam eylemleri’ olarak nitelendiri-
yor. Böylece 1915 olaylar›n›n tan›mlanmas›, yine Ermeni tarihçelerine,
soyk›r›ma inananlara kal›yor.”

Herhangi bir gazetemizde bu düflünceleri ifade etti¤inizde, ortaya ç›kan
durum flu: Propagandan›n bir aya¤› olarak görüyorum bunu, bir soyk›r›m
tarihi araflt›rmac›s› olarak. Türkiye'de bu köfle yazar›n› okuyanlar›n ve
de¤erlendirenlerin say›s› hiç de az de¤il. “Dadrian’›n görüflleri isabetlidir,
Türkiye'deki belgeler k›smen do¤rudur ve sadece 1916’da Ermenilerin
tehcirden intikam duygusuyla ortaya ç›kard›klar› katliam›n belgeleridir” gibi
bir anlay›fl ortaya ç›k›yor ve soyk›r›m anlay›fl›n› do¤rudan do¤ruya ben
buradan bakt›¤›mda, bunu hakl› gösteren bir köfle yaz›s› olarak alg›l›yorum.
Ama Dadrian, bugün Ermeni ‘fabrika’s›n›n en büyük duayenlerinden birisi.
Onun kiflili¤i üzerine, bugüne kadarki akademik kariyeri üzerine ve ortaya
koydu¤u kitaplar›n, çal›flmalar›n bugün tamam› Türkçeye tercüme edilmifltir,
yazarlar›m›z makalelerinin mahiyeti üzerine bir köfle yaz›s›n› da maalesef ona
ay›rm›fl de¤iller. Amerika Birleflik Devletleri’nde iki üniversiteden kovulmufl
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bir ö¤renci tacizcisidir. Di¤er taraftan, çal›flmalar›nda özellikle vurgulad›¤›
konu, Türk hat›ralar›ndan kaynaklanan ve c›mb›zla çekilmifl olan bilgileri
ihtiva eder. Tarihçiler aç›k ve net bir flekilde onun çal›flmalar›n›n propaganda
dayana¤› ve kayna¤› oldu¤unu görür ve ifade ederler.

Bizim belki de Türkiye'de, Türk kamuoyunda en büyük problemimiz bu,
hepimiz karfl› taraftan olaya bakmaya çok hevesliyiz. Bizim taraf›m›zdan olaya
bakan kimse yok, bizim taraf›m›zdan kendi tarihimiz içerisinde 1890’dan
1915’e kadar yaflad›¤›m›z süreci göz önünde bulunduran, devletin kendi
varl›¤›n›, birli¤ini koruyabilmek için ald›¤› tedbirleri ortaya koyan, bunu en
az›ndan halkla paylaflan yazarlar›m›z maalesef çok s›n›rl›, hatta yok diyebiliriz.
Tarihçiler; evet, tarihçilerin amac› akademik çal›flmalar yapmakt›r, ama bunu
kamuoyuna aktaracak olanlar tarihçiler de¤ildir. Yazarlar, siyasetçilerdir;
bunu kamuoyuyla paylaflacak olanlar ve medya kurulufllar›d›r. 

Osmanl› her fleyden evvel bir hukuk devletiydi, bunu kabul etmemiz
gerekiyor. Ortada bir hukuk devleti vard› ve bu hukuk devleti içerisinden
ç›karak ba¤›ms›z devlet kurmak isteyen bir s›n›f vard›. Ba¤›ms›z bir devlet
kurabilmek iki flekilde olabilir: Birincisi, bir az›nl›¤a kendi içinizden reformlarla
hak verip “Bu devleti buyurun, kurun” dersiniz, Çekler ve Slovaklar gibi ya da
buna müsaade etmeyerek milli birli¤inizi ya da toprak bütünlü¤ünüzü
sa¤lay›p bunun karfl›s›nda durursunuz, Osmanl› Devleti’nin yapt›¤› gibi. Peki,
bu müsaade etmeme hakk›na hukuk devleti sahip midir? Evet, sahiptir ve
uluslararas› bütün kanunlar, kaideler ve o günkü geçerli olan hükümler sizin
toprak bütünlü¤ünüzü kabul etmifl midir? Evet, kabul etmifltir. Dönemin en
büyük ülkeleri ‹ngiltere, Rusya, Fransa ve Amerika Birleflik Devletleri,
hukuken Osmanl› Devletini 1890’da s›n›rlar›yla beraber tan›m›flt›r. 

Peki, Ermenilerin 1890 y›l›ndan itibaren bafllayan bu maceralar›n›n kökeni,
temeli neye dayanmaktad›r? Biraz önce Hocam›z›n bahsetti¤i gibi, 93
Harbinden sonra imzalanan Berlin Anlaflmas›’na dayanmaktad›r. Berlin
Anlaflmas›’n› düzenleyen, toplayan, Bismarck’›n kendisidir ve Berlin
Anlaflmas›’n›n imzalanmas› için toplanan Konferans› düzenleyen Bismarck
der ki, “Bu Konferans›n amac›, Avrupa devletlerinin kendi aralar›ndaki
problemleri çözmeleridir.” Rusya’n›n Osmanl› Devleti’nden fazla pay alm›fl
olmas› de¤ildir. Çünkü 93 Harbi’nden önce Yeflilköy Anlaflmas›’nda gerçekten
Rusya Bo¤azlar üzerinde ve Balkanlar’da büyük bir üstünlük elde eder ve
‹ngiltere ile savafl biraz sonra ç›kmak üzeredir. Bismarck bu büyük devletleri
toplayarak “Aran›zda problemi çözün, savafl istemiyoruz” der. Osmanl›
Devleti, bu Konferansa temsilci göndermifltir, çünkü kendi topraklar› üzerine
bir anlaflma yap›lacakt›r. Ama Bismarck kürsüden Osmanl› temsilcisine der
ki, “Sizin söz söylemeye hakk›n›z yok. Biz burada Avrupal› devletlerin

26



problemini çözmek için topland›k.” Osmanl› için evet, cephede büyük bir
hezimet vard›r ve bu Osmanl› diplomasisi için de büyük bir hezimettir. Yani,
art›k kaderinizi tayin etme konusunda sizin söz söyleme hakk›n›z yok ve 1890
y›l›nda art›k dünyan›n büyük devletler taraf›ndan paylafl›lmam›fl tek
co¤rafyas›, Osmanl› co¤rafyas›d›r. ‹ngiltere, Fransa ve Rusya, ‹talya da dâhil
olmak üzere, dünyay› kendi aralar›nda paylaflm›fllard›r ve Osmanl› co¤rafyas›
gerçekten çok büyüktür; bütün Arabistan Yar›madas›, Ortado¤u co¤rafyas›
ve Balkanlar Osmanl› s›n›rlar› içerisindedir. 

Osmanl› Devleti’ne “Evet, modern bir ülke olabilirsin, ancak senin s›n›rlar›n
çok genifl ve büyüksün” diyorlar. fiimdi Türkiye Cumhuriyeti’nin karfl›s›nda da
ayn› problem var sanki: “Evet, modern bir ülke olabilirsin, Avrupa Birli¤i’nin
bir üyesi olabilirsin. Ancak, çok büyüksün, daralman gerekiyor. Biz Irak’›,
‹ran’› s›n›r olarak kabul etmek istemiyoruz. Onun yerine bir tampon ülke
kurmal›y›z.” ‹flte burada, geçen yüzy›l içerisinde yaflad›¤›m›z bir tarihi seyri flu
anda Güneydo¤u Anadolu Bölgesinde yaflaman›n ›st›rab›n› duyuyoruz. Bugün,
geçen 20 y›l içerisinde yaflad›¤›m›z sürecin ayn›s›, 1890-1915 y›llar› aras›nda
Osmanl›, Güneydo¤u Anadolu Bölgesinde yaflam›flt›r, Do¤u Anadolu
Bölgesinde yaflam›flt›r; geçmifle gitmeye lüzum yok. 

Yine, fazla ara verilmifl 93 Harbi içerisinde cephede Gazi Ahmet Muhtar
Pafla’n›n yan›nda bulunan Mehmet Arif Bey, onun Genel Sekreteri, Baflkâtibi,
“Bafl›m›za Gelenler” isimli kitab›n› yaz›yor. Osmanl› ülkesini tarif ediyor; niçin
geri kald›k, ma¤lubiyetimizin sebepleri neler, bunlar› aç›kl›yor kitab›nda ve
kitab›n girifl k›sm› flöyle bafll›yor: “Bu kitab› yazana kadar -‘ki Osmanl›
bürokrasinin önemli bir unsurudur Mehmet Arif Bey’- tarihin bu kadar faydal›
olabilece¤ini hiç düflünmemifltim. Zira bizde tarihe dayan›larak ne bir hak
elde edilmifltir, ne de devletin bekas› düflünülmüfltür” der. Kitab›n
yay›nland›¤› y›la bakacak olursak, bundan 100 y›l öncesinden bahsediyor.
Bizde tarihe dayan›larak uluslararas› alanda ne bir hak iddia edilir, ne de yeni
gelecek projeler canland›r›l›r maalesef. Yüz y›ldan bu tarafa atalet ve
yorgunlu¤umuzdan maalesef bir fley de¤iflmemifl gibi görünüyor. Tarihi
gerçekten okuyup idrak edebilseydik, 1890-1915 olaylar›n› anlasayd›k, en
mahir gazetecilerimiz olarak bu tür hatalara düflmezdik. 

1890 y›l›nda Osmanl› Devleti, Berlin Anlaflmas›’ndaki reformlar› gerçekten
geciktirdi. Reformlar› gerçeklefltirmek demek, Osmanl›’n›n parça parça
bölünmesi demekti. Sultan II. Abdülhamit, bilerek ve kas›tl› olarak hem
Makedonya Müfettiflli¤i konusunda, hem Do¤udaki Ermeni reformu
konusunda ayak sürümüfltür ve kendi istedi¤i do¤rultuda bu reformlar›n
daha farkl› fleklini toprak bütünlü¤ünü sa¤lamak aç›s›ndan gerçeklefl-
tirmifltir. Bunlar›n en önemli göstergesi Hamidiye Alaylar› idi ve bugün
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gerçekten bizim Korucu teflkilat›m›z› and›r›r. Sultan Abdülhamit’in Do¤uda
Ermenilere karfl› alm›fl oldu¤u tedbirler ve çözüm yollar›n›, bunlar› tekrar
tekrar düflünmek gerekiyor belki. 

Buradan ç›karaca¤›m sonuç, aç›k ve net bir flekilde fludur: Ermeniler, ilk defa
1880 y›l›nda silahl› bir teflkilat kurdular ve 1888’de H›nçak Cemiyetini
organize ettiler. Cemiyetin birinci amac›, Ermeni köylüsünü silahland›rmakt›,
halk› terörize edebilmekti ve bu yüzden köylere gidip bizzat çal›flmalar›
gerekiyordu. Cemiyeti kuranlar›n hiçbirisi, Osmanl› Ermeni’si de¤ildi;
Rusya’da do¤mufl, büyümüfl sosyalist idiler ve zengin Rus Ermeni’si
çocuklar›yd›lar. Hepsi birer fedai olarak Do¤u Anadolu ve Güneydo¤u Anadolu
Bölgesindeki köylere yay›ld›lar. 1890 y›l›nda Mihran Damatyan isminde
H›nçaklar›n dördüncü kurucusu, bir Ermeni köyünde ö¤retmendi. Amac›,
burada Kürtler ve Ermeniler aras›nda kavgay› bafllatabilmekti ve üç y›l sonra
gittiler, karfl› köyden bir Kürt a¤as›n› öldürdüler. Kürtler gelip Ermeni köyünü
bast›lar. Böylelikle müthifl bir terör hadisesi bafllad›. Bu bilgi, Mihran
Damatyan’›n 1893’te Birinci Sason ‹syan›’nda yakaland›¤›nda kendisinin ifade
etti¤i sözler; diyor ki, “Beni ‹stanbul’a götürürseniz, padiflaha çok önemli
aç›klamalarda bulunaca¤›m” ve geliyor 30 sayfal›k bir itirafta bulunuyor.
Ermeni sorununun nas›l do¤du¤uyla ilgili müthifl bilgiler sa¤l›yor bu kaynak
bize. Aç›klamaya bafll›yor, H›nçak’›n kuruluflundan söz ediyor ve diyor ki,
“1890 y›l›nda Bab›ali gösterisini organize ettikten sonra Atina’ya kaçt›m.” Bu
s›rada Yunanistan ba¤›ms›z bir devlet. “Atina’da ‹ngiliz The Times Gazetesi
yazar› Fits Gerats’la görüfltüm (bir ‹ngiliz casusuydu) bana söyledi¤i flunlard›:
‘Tek bafl›n›za ba¤›ms›z bir Ermenistan’› kurman›z mümkün de¤ildir. S›rplarla
ve Bulgarlarla el ele vererek bu hareketi organize edeceksiniz. Biz ‹ngiltere
olarak size destek vermeye haz›r›z.” Sonra Güneydo¤u Anadolu Bölgesindeki
hareketleri organize ediyorlar. Destek ‹ngiltere’den, di¤er taraftan
Rusya’dan. 

Bu olaylar 1915 y›l›na kadar -biraz önce Hocam›z›n o sayd›¤› listelerdeki
gerçeklefltirme oranlar› aç›kça görülüyordu- devam etti ve burada ma¤dur
edilenler Müslüman köylüleriydi. Ama olaylardaki esas amaç ve gaye, büyük
devletlerin Osmanl› Devleti üzerinde bask› yap›p reformlar› gerçeklefltirmele-
rini sa¤lamakt›. Bu düflüncenin en önemli göstergesi, 1896 Temmuz ay›ndaki
Osmanl› Bankas› bask›n›d›r. Ermeni tarih yaz›m›n›n en önemli unsurlar›ndan
birisi, Ermeni çeteleri ve reisleridir. Biraz önce söyledik, Mihran Damatyan
bunlardan birisi. Di¤eri de ‹stanbul’daki banka bask›n› olay›n› gerçeklefltiren
Karakim Past›rmaciyan ad›ndaki Garo’dur, Armen Garo takma ad›yla.
Erzurumlu bir ailenin çocu¤u, babas› tahsil görmesi için Avrupa’ya
göndermifl. Oralarda Taflnaklar ile çal›flm›fl, Taflnak Cemiyetinin bir üyesi
olmufl ve bu hareketi organize etmek üzere ‹stanbul’a gönderilmifl. E¤er
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‹stanbul’da büyük devletlerin gözü önünde bir gösteri düzenlenirse ve
Ermenilerin çekti¤i ac›lar dünyaya anlat›l›rsa, o zaman ‹ngiltere, Fransa ve
Amerika’n›n Osmanl› Baflkentine gemi göndereceklerini umut ediyorlard›. 

Armen Garo’nun an›lar› Türkçe de yay›nland›, geçen ay içerisinde ç›kt›,
‹ngilizce yay›nlanm›flt›. Orada anlatt›¤›, ifade etti¤i fleyler, 1896 Osmanl›
Devleti için gerçekten çok ac› fleyler. Bir devlet, kendi baflkentinde bu hale
düflürülebilir mi? Bakal›m, hangi olaylar cereyan etmifl: 19 kifli, bir ay
boyunca ‹stanbul’da haz›rl›k yap›yorlar ve s›rtlar›nda çuvallarla bankaya para
tafl›yor gibi bombalar› içeri getiriyorlar ve 150 kiflinin bulundu¤u bugünkü
Osmanl› Bankas›n› iflgal ediyorlar, kap›lar› kapat›yorlar. D›flar›da girifl
s›ras›nda zaten 10 tane koruma görevlisi öldürülüyor, kap›lar kapan›yor.
Osmanl› Bankas›, Osmanl› Devletinin de¤il tabii ki, yüzde 5 pay› var;
Fransa’n›n ortakl›¤› var ve ‹ngiltere’nin ortakl›¤› var. Amaç, dedi¤imiz gibi,
büyük devletlerin Bo¤aza gemi göndermesini temin etmek. O kadar güvene
alm›fllar ki Fransa’dan, ‹ngiltere’den ve Rusya’dan, Armen Garo an›lar›nda
diyor, “Biz içeri girdi¤imizde, yabanc› büyük devletlerin gemilerinin Bo¤az’dan
girmesini bekliyorduk. Ama bunun gerçekleflmedi¤ini görünce büyük bir
hayal k›r›kl›¤› yaflad›k.” Onlara bu vaatte bulunulmufltu, aç›k ve net bir flekilde
Ermenilerin böyle bir organizasyonda haklar›n› temin etmek konusunda
Rusya’n›n aç›k teminat verdi¤i biliniyordu. 

Bu banka içerisinde bir gün kald›lar, bir gün sürdü bankay› iflgalleri. Araya
‹stanbul’un Rus sefiri girdi ya da Rusya’n›n ‹stanbul sefiri girdi ve onunla
görüflmesinde, “Bravo, sizin bu hareketinizi takdir ediyorum, ama lütfen bu
iflgali art›k kald›r›n. Hayat›n›z benim teminat›m alt›ndad›r.” Rus sefiri Padifla-
ha gitti, arac› oldu ve bu 13 kiflinin Osmanl› Bankas›’ndan sa¤ salim Bo¤az’da
gemiye bindirilip Avrupa’ya gönderilmelerini sa¤lad›lar. Olayda hayat›n›
kaybeden Osmanl› vatandafllar›n›n ve askerlerinin say›s› 60’tan fazlayd›. Ayn›
olay› Sason bölgesinde Ermenilerin milli kahraman› olan Andranik
gerçeklefltiriyor; Arak Manast›r›na s›¤›n›yor, yan›na bütün o çevredeki Ermeni
köylülerini ve çocuklar›n› da al›yor, “Ç›kacaks›n›z” diyor. Manast›r çok tepelik
bir yerde ve buraya bütün o çocuklar› ç›kar›yor. ‹ngiliz ve Rus sefirleri de,
Bitlis ve Van’daki sefirler de olay› izliyorlar, “Acaba Osmanl› Devleti bask›
oluflturmak için bu çetecilere karfl› hangi harekette bulunacak?” diye. 

Maalesef bugün karfl› karfl›ya kald›¤›m›z olaylar›n bunlardan çok farkl›
olmad›¤›n› düflünüyorum. Müdahale edemiyorsunuz, ba¤›ms›z bir hukuk
devleti olarak kendi hakk›n›z› savunma konusunda, sizin hayat›n›za kasteden
insanlar›, sizin içinizden can alan insanlar› yarg›layam›yorsunuz. Osmanl›’n›n
acziyetini hukuki yönden o zaman gördük ve Anadolu’da 1500 Müslüman’›n
ölmesine sebep olan, Merzifon olaylar›na sebep olan Tomayan ve Kayayan
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ismindeki iki Ermeni mektep hocas›n› da Osmanl› Devleti idama mahkûm
etti¤i halde, Bo¤az’da ‹ngiliz gemisine teslim etti. Onlar da Londra’ya
indiklerinde, H›ristiyanl›¤›n gazileri olarak karfl›land›lar. 

Türkiye, soyk›r›m tarih yaz›m› konusunda neden baflar›s›z? Çünkü onlar›n infla
etti¤i ve oluflturdu¤u bir tarih anlay›fl›na karfl› mücadele ediyorsunuz. Onla-
r›n, misyonerlerin gönderdi¤i raporlarda, organize ettikleri Ermeni çeteleri-
nin faaliyetlerine karfl› kendi tarihi kaynaklar›n›z› ortaya koyuyorsunuz. Diyor-
sunuz ki, “Sizin 1890’daki bu aziziniz vard› ya, iflte Ermeni soyk›r›m›
konusunda yalan söylüyor.” Mümkün mü? Sizin düflüncenizi mi kabul
edecekler 1890’da, yoksa azizlerinin yazd›¤› o mektuplar›, gazetelerde yay›n-
lanan yaz›lar›n› m›? ‹flin en önemli taraf› propagandayd› ve Ermeni soyk›r›m›
tarih yaz›m›n›n en önemli temeli de bu propagandada yat›yordu ve bu propa-
ganda 1915’te bafllamam›flt›, 19. Yüzy›l Osmanl› Devleti’nin parçalanmas›n›n
bir aya¤›yd›, Türk imaj›n›n Avrupa’da oluflturdu¤u görüntüydü. Türk imaj› 19.
Yüzy›lda nas›ld›? Viyana önlerinden çekildi¤imizde nas›ld›? 

Türk olmak, bugün hakikaten zor bir ifl. Kendi ülkende Türk olmak ve bunu
ifade etmek çok zor ifl. Avrupa’da Türk olmak ve kendini temsil edebilmek
çok zor ifl. Bu yüzden, her fleyden evvel ve evvel kendi içimizden ç›kacak
unsurlara dayal› bir Türkiye Cumhuriyeti soyk›r›mla mücadele anlay›fl› flart.
D›flar›dan herhangi bir gücün bizi destekleyece¤ini, bizim ekonomimizi, bizim
insan haklar› anlay›fl›m›z› organize edece¤ini beklemek, yaln›zca ve yaln›zca
safdillik olur. Türkiye, Osmanl› Devleti’nin son 50 y›l›n› tekrar ve tekrar
incelemek, organize etmek zorundad›r. Bu tahlili gerçekten isabetli
yapt›¤›m›z zaman, Türkiye'nin önünde hiçbir engel olmayaca¤›n› ve kendi
özümüze dönece¤imizi görüyorum. 

Soyk›r›m anlay›fl› her zaman devam edecek, çünkü Ermenilerin uluslararas›
alanda varl›¤› bu anlay›fla dayan›yor. ‹ki gün önce D›fliflleri bakanlar›n›n ifade
etti¤i gibi. Soyk›r›m anlay›fl›n›n ortadan kalkmas›n› beklemek de büyük bir
safdilliktir. Türkler s›n›r› açsalar da, “Evet, 1915 olaylar›nda soyk›r›m yapt›k”
deseler de, 24 Nisanlarda Türklere küfür ve hakaretler devam edecek. O
halde soyk›r›m› tan›mak ya da s›n›rlar› açmak konusunda yeniden baz› fleyleri
göz önünde bulundurmam›z gerekti¤ini düflünüyorum. 
Teflekkür ediyorum. 

OTURUM BAfiKANI- Say›n Selvi Hocam›za çok teflekkürler ediyoruz. 

fiimdi son konuflmac› olarak ‹stanbul Üniversitesi Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lâp
Tarihi Enstitüsü Araflt›rma Görevlisi Say›n Mehmet Perinçek’e söz vermek
istiyorum. Buyurun.
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MEHMET PER‹NÇEK (‹stanbul Üniversitesi Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lâp
Tarihi Enstitüsü Araflt›rma Görevlisi)- Say›n Baflkan, say›n bakanlar›m, say›n
komutanlar›m, de¤erli hocalar›m, de¤erli misafirler; hepinizi sayg›yla
selaml›yorum. 

Rus devlet arflivlerinde on seneyi aflk›n bir süredir Ermeni meselesi üzerine
çal›flmalar yap›yorum. Bugünkü sunumumda esas olarak Rus devlet
arflivlerindeki Ermeni meselesiyle ilgili belgeleri size aktarmaya çal›flaca¤›m. 

Rus devlet arflivleri, tabii hem Çarl›k döneminin, hem de Sovyet döneminin
belgelerini içerirken, di¤er taraftan da bugün yabanc› araflt›rmac›lara kapal›
olan Ermeni arflivlerinden belgeleri de bünyesinde bar›nd›rmaktad›r. Çünkü
hem Çarl›k döneminde, hem de Sovyet döneminde Erivan merkezli
Ermenistan, Moskova’ya ba¤l› bir toprak parças› oldu¤undan dolay›, o
dönemlerde buradaki birçok belgenin Moskova’daki veya Petersburg’daki
arflivlere tafl›nd›¤›n› görebiliyoruz. 

Tabii burada hem Çarl›k, hem Sovyet Rusya’s›n›n, hem de Ermeni
belgelerinin bulunmas›, Ermeni meselesi aç›s›ndan bu arflivlerin önemini
oldukça fazla art›rmaktad›r. Arflivlerdeki binlerce belgeyi inceledi¤imiz
zaman, üç tane temel sonuçla karfl›lafl›yoruz. Bunlardan birincisi, 1915 y›l› ve
sonras›nda yaflanan olaylar›n bir soyk›r›m olarak nitelenemeyece¤i, bunun bir
karfl›l›kl› k›r›m, mukatele oldu¤u. ‹kincisi, bu karfl›l›kl› k›r›m›n, mukatelenin
Bat›l› emperyalist devletler taraf›ndan ve Çarl›k Rusya’s› taraf›ndan Osmanl›
topraklar›n› paylaflmak amac›yla k›flk›rtt›klar›, bu temelde Ermeni çetelerinin
kullan›ld›¤› ve Ermeni ayaklanmalar›n›n örgütlendi¤idir. Üçüncü sonuç da,
Ermeni çetelerine karfl›, Ermeni ayaklanmalar›na karfl› ilk baflta Jöntürk
Hükümeti, Osmanl› Hükümeti, arkas›ndan da Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükümeti, hakl› bir savafl vermiflken bir vatan savunmas› yapm›fl ve buna
ba¤l› olarak bir meflru müdafaa eylemi içerisinde bulunmufltur.

Belgeleri konular›na göre s›n›fland›racak olursak ve bunlara da kronolojik
olarak çok özet bir flekilde de¤inirsek, tabii ilk baflta Çarl›k arflivlerinden
bafllamak do¤ru olacakt›r.  Çarl›k arflivlerine bakt›¤›m›z zaman, ilk karfl›m›za
ç›kan önemli belgeler, Osmanl› Devleti’nde Ermenilerin yaflam koflullar›yla
ilgili belgelerdir. Bugün Bat›’da “Osmanl› zaman›nda Ermeniler flöyle kötü
flartlarda yafl›yorlard›, flöyle eziliyorlard›, böyle k›r›ma tabi tutuluyorlard›.
Dolay›s›yla, Ermeniler haklar›n› aramak için zalimlere karfl› ayakland›lar ve
sonuçta bir soyk›r›ma maruz kald›lar” fleklinde bir propaganda yap›lmaktad›r.
Fakat bizzat Ermenilerin ve Çarl›k Rusya’s›n›n belgelerine bakt›¤›m›z zaman,
Ermenilerin Osmanl› Devleti içerisindeki yaflam koflullar›n›n oldukça yüksek
oldu¤unu, hem ekonomik, hem sosyal, hem hukuki aç›dan olumlu flartlarda
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yaflad›klar›n›, hatta ve hatta Müslüman nüfusa oranla da özellikle ekonomik
alanda çok üstünde olduklar›n›; zanaat›n, ekonominin, ticaretin onlar›n elinde
oldu¤unu bu belgelerden görmemiz mümkün. Hatta Çarl›k Rusya’s›
yetkililerinin, komutanlar›n›n yaz›flmalar›ndan Rusya Ermenilerinin Türkiye
Ermenilerinin yaflam koflullar› iyi oldu¤undan dolay› Anadolu’ya kaçt›klar›n›
görmemiz mümkün oluyor. Osmanl› hâkim s›n›flar› aç›s›ndan sömürüde milli
ayr›m›n asla söz konusu olmad›¤› da bu kaynaklar›n ortaya koydu¤u önemli
bir olgudur. Yine bu belgelere göre Osmanl› topraklar›na Türkler, Ermeniler,
Kürtler aralar›nda herhangi özel bir problem olmadan, birbirleriyle gayet
kaynaflm›fl bir flekilde yaflam›fllard›r. 

Bu temeldeki belgeler, Bat› ve Çarl›k Rusya’s› taraf›ndan Ermeni Meselesi’nin
Türkiye’yi iflgallerini aklamak amac›yla yapay olarak ç›kart›ld›¤›n› kan›tlamak-
tad›r. Ermenilerin sözde kötü yaflam koflullar› ad›na kamuoyu imal edilerek
emperyalist sald›rganl›k gizlenmeye çal›fl›lm›flt›r.

Çarl›k Rusya’s› arflivlerine bakt›¤›m›z zaman, di¤er önemli belge grubu da
Ermeni milliyetçili¤inin do¤uflu ve özellikleriyle ilgili belgelerdir. Özellikle 19.
yüzy›l›n son çeyre¤inden itibaren Çarl›k belgelerine, ayn› zamanda Ermeni
milliyetçilerinin o zaman yazd›klar› ve çizdiklerine veya Ermeni edebiyat›na
bakt›¤›m›zda, Ermeni milliyetçili¤inin Bat›’n›n ve Çarl›k Rusyas›’n›n Ermenileri
Türkiye’ye karfl› kullanma politikas›na paralel olarak geliflti¤ini görüyoruz.
Yani, Ermeni milliyetçili¤i esasen do¤al seyri içerisinde ortaya ç›k›p
geliflmemifl, bunun Bat›l› devletlerin, Çarl›k Rusya’s›n›n Osmanl›’y› paylaflma
planlar› çerçevesinde, biraz da ittirerek, vücut buldu¤unu görmemiz
mümkündür. Dolay›s›yla Ermeni milliyetçili¤i, yabanc› bir düflmana karfl›
vatan›n›n topraklar›n› savunan bir hareket olarak ortaya ç›kmam›fl; tam
tersine, yabanc› düflmanla iflbirli¤i halinde, birlikte yaflad›¤› komflular›na karfl›
geliflen bir hareket olmufltur. Bu bak›mdan da iflbilikçi, oldukça floven ve
sald›rgan bir karakter tafl›d›¤›n› da söylememiz mümkündür. 

Buna bir örnek vermek gerekirse, bugün hâlâ Ermeni milliyetçileri taraf›ndan
Ermeni milliyetçili¤inin tabiri caizse babas› olarak kabul edilen Grigori
Artsruni’nin eserlerine bakmak faydal› olacakt›r. Bak›n›z, Grigori Artsruni bir
istisna de¤ildir, marijinal bir Ermeni milliyetçisi de¤ildir, hâlâ bugün
Ermeniler taraf›ndan Ermeni milliyetçili¤inin kurucusu, teorisyeni olarak
kabul edilmektedir. Kendisi, “Do¤u Meselesi” adl› eserinde, “Do¤u meselesi,
Semit ve Âri ›rklarla Turani-Mongol ›rklar›n mücadelesinden meydana
gelmektedir. Semit ve Âri ›rklar, Turani-Mongol ›rklar› yeryüzünden silmedi¤i
sürece Do¤u meselesi kesinlikle çözülemeyecektir” demektedir ve sonra da
Avrupal›lara, seslenerek, “Siz sadece bunlar› Balkanlar’dan atmakla
yetinirseniz, Do¤u meselesini çözemezsiniz, bunlar› tamamen Anadolu’dan
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da sürmek, Küçük Asya’dan da sürmek gerekir. Bunlar›n elinden bütün
iktidar erkleri al›nmal›d›r, bunlar zaten medeni iktidar kurabilecek, devlet
kurabilecek, yönetebilecek bir uygarl›¤a da sahip de¤illerdir, bunlar›n hepsi
ellerinden al›nmal›d›r” demektedir. 

Yine bu Artsruni, Türklere ve Kürtlere ola¤anüstü derecede hakaretleri
içeren baflka “bilimsel” (!) eserler de yazm›flt›r. Efendim, Türkçe’nin ilkokul
üçüncü s›n›fa kadar ancak okutulabilecek bir dil oldu¤unu, bundan sonra asla
yeterli olamayaca¤›n›, Türk kad›nlar›n›n sadece haremde bir süs oldu¤unu,
Ermenileri Anadolu’dan ç›kart›rsan›z tembel Türklerin aç kalacaklar›n›,
Kürtlerin vahfli olduklar›n›, yani bunlar› uzatmak mümkün. Artsruni’nin bu
flekilde birçok kitab›, eseri, makaleleri bulunmaktad›r. 

O dönemki Ermeni edebiyat›na bakt›¤›m›zda da, mesela bir örnek vermek
gerekirse, Rafi, yine Ermeni edebiyat›n›n önde gelen, bugün de herhangi bir
Ermeni’ye sordu¤unuzda, yani bizim Ömer Seyfettin’lerimiz var, Ermenilerin
de Rafi’leri vard›r. Rafi’lerdeki Türk karakterine, Müslüman halk›n karakter-
lerine bakt›¤›m›z zaman, bunlar›n h›rs›z, kötü, hin veya sald›rgan vb. insanlar
olarak tarif edildi¤ini görmekteyiz. Dolay›s›yla, 1915 olaylar›na giden süreci
anlamak, Ermeni milliyetçili¤inin köklerini ve özelliklerini görmekten
geçmektedir. 

Rusya Ermenileri, Kafkasya Ermenileri, iflte bu tür propagandalarla Anadolu
Ermenilerine gitmifller, bunlar› bildirilerle, kitaplarla, makalelerle, ajitatörle-
riyle zehirlemifller, bu fikirlerle de yüzy›llard›r sorunsuz bir flekilde birlikte
yaflad›klar› Müslüman nüfusa karfl› k›flk›rtm›fllard›r. ‹flte Birinci Dünya
Savafl›’na giden sürecin tafllar› böyle döflenmifltir. 

Yine Çarl›k arflivlerinde Cihan Harbi s›ras›nda Ermenilere biçilen görevlerle
ilgili oldukça fazla belge bulunmaktad›r. Taflnaklar›n bizzat kendi iç
yaz›flmalar›ndan, Çarl›k Rusya’s›yla yaz›flmalar›ndan veya ‹ngiliz-Frans›z
diplomatlar›yla yapt›klar› görüflmelerden görüyoruz ki, Türkiye Ermenilerine
iki tane misyon yüklenmifltir. Bunlardan bir tanesi, cephe gerisinde
ayaklanma ç›kararak Türk ordular›n› zaafa u¤ratmak, bu flekilde Anadolu’nun
iflgalini kolaylaflt›rmak. ‹kinci verilen misyon da, yine Türkiye Ermenilerinden,
yani Osmanl› tebaas›na ait, Osmanl› vatandafl› olan Ermenilerden gönüllü
birlikler oluflturularak bunlar›n Rus ve ‹ngiliz-Frans›z ordular›nda bir koçbafl›
rolü üstlenerek Türk Ordusunun savunma hatt›n› y›rtmakt›r. Bunlar› bizzat
kendileri ayr›nt›l› bir flekilde anlatmaktad›rlar. En önemli örneklerden biri
Ermenistan’›n ilk Baflbakan› olan ve Taflnak Partisinin kurucusu da olan
Kaçaznuni’dir. Kaçaznuni, 1923 y›l›nda Taflnak Kongresine sundu¤u raporda,
nas›l emperyalist devletlerin aleti olduklar›n›, nas›l onlar taraf›ndan
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kullan›ld›klar›n› ve kendi halklar›n› bu u¤urda feda ettiklerini ayr›nt›l› bir
flekilde anlatmaktad›r. 

Tabii iflin bence en çarp›c› taraflar›ndan biri, Osmanl› Ermenilerine verilen bu
iki misyonun yerine getirilmesinin sadece baz› Taflnak teröristleriyle s›n›rl›
kalmam›fl olmas›d›r. Yine Çarl›k arflivlerine bakt›¤›m›zda, bunun çok genifl
Ermeni kitlelerine sirayet etti¤ini görüyoruz. Bunu nas›l tespit ediyoruz?
Çarl›k arflivlerinde binlerce belge vard›r, bu belgelerde Rus konsolosluklar›na,
Rus askeri makamlar›na çeflitli köylülerin veya ‹sviçre’de t›p e¤itimi alm›fl,
Erzurum’a dönmüfl genç doktorlar›n veya zanaatkârlar›n, tüccarlar›n, zengin
insanlar›n, fakir insanlar›n, yani her yafltan, her cinsten, her ekonomik
s›n›ftan gelen genifl kesimlerin yazd›klar› birçok baflvurular vard›r. ‹flte “Biz flu
köyden bilmem kim, Rus ordular›nda ezeli düflman›m›z Türklere karfl› görev
almaktan büyük onur duyar›z, bizi askere kaydedin” diye. Bu flekilde binlerce
belge bulunmaktad›r. Ruslar bunlar›n kay›tlar›n› tutmufllard›r, köy köy
listeleri vard›r ve bunlar›n hepsi Türkiye Ermenisi’dir. Bu baflvurular›n hepsi
de tehcirden çok çok önce, 1914’lü y›llarda bafllam›flt›r. Bu da cephe
gerisindeki tehdidin ne kadar büyük oldu¤unu ve tehcirin de ne kadar hakl›
gerekçelere dayand›¤›n› kan›tlamaktad›r. 

Tabii Çarl›k arflivlerindeki bence en önemli belgeler, Ermeni gönüllü
birliklerinin katliam ve ya¤ma politikas›yla ilgili belgelerdir. Çarl›k Rusyas›,
Ermenileri silahland›ran, onlar› örgütleyen, ayaklanmalar› k›flk›rtan, finanse
eden bir devlettir. Fakat Çarl›k arflivlerinde bile Ermeni gönüllü birliklerinin
yapt›klar› katliamlarla ilgili birçok belge bulunmaktad›r, yaz›flmalar vard›r,
raporlar vard›r, hatta talimatlar vard›r, bunlar›n önlenmesiyle ilgili. Hatta ve
hatta Çarl›k askeri mahkemeleri kurulmufl, bu askeri mahkemelerde Ermeni
gönüllü birliklerinin komutanlar›, çeflitli subaylar›, erleri, Müslüman nüfusa
karfl› katliam ve ya¤ma yapmaktan dolay› yarg›lanm›fllar ve birço¤u idam
cezas›na mahkûm edilmifllerdir. Dolay›s›yla, onlar› kullanan Çarl›k yetkilileri,
yani Türkiye'nin o zamanda savaflt›¤› resmi düflman› olan Çarl›k ordular›n›n
askeri mahkemeleri bile, bu Ermenilerin katliamlar›ndan illallah demifller ve
bunlar› kay›t alt›na alm›fllard›r. 

Ben bu askeri mahkemelerin bütün karar metinlerini toplad›m, 600 sayfay›
aflk›n iddianame, mahkeme kararlar›, tutanaklar› vb. bulunmaktad›r.
Bunlardan bir tane örnek vermek gerekirse, Ermeni gönüllüler, bir
Müslüman köyündeki 26 tane k›z ve kad›na tecavüz ve kas›tl› iflkence
etmekten ve bunlar›n ço¤unu öldürmekten dolay› yarg›lanm›fllard›r. ‹flte
burada tek tek isimleri yer almaktad›r. Karapet Çamkoçyan, Martirus
Akopyan vd. diye gitmektedir ve bunlar idama mahkûm edilmifllerdir. 
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Yine önemlidir, bu katliamlar tehcirden önce bafllam›flt›r ve bunlar bizzat
Türkiye'nin düflman› olan makamlar taraf›ndan kay›t alt›na al›nm›flt›r. Tabii
yüzlerce örnek vermemiz mümkündür. Zaman›n s›n›rl› olmas›ndan dolay›
sadece birkaç›yla yetinece¤iz. 

Yine bununla ilgili önemli bir raporu yeni çevirerek tam Türkçe metnini de
yay›nlad›k. Kafkas Cephesi’nin Kurmay Baflkan› Bolhovitinov, 65 sayfal›k bir
rapor yaz›yor. Ne zaman? 11 Aral›k 1915 tarihinde, yani savafl›n devam etti¤i
ve savafl›n en ateflli oldu¤u zaman. O dönem, Ermeni meselesinde hararetin
en yüksek oldu¤u bir süreçtir. Bolhovitinov kimdir? Türkiye'nin düflman›d›r,
kurmay baflkan›d›r, sadece s›radan  yerel bir merkezdeki bir komutan veya
subay de¤ildir, bütün karargâha hâkim olan, dolay›s›yla bütün belgelerin
akt›¤› bir kiflidir Bolhovitinov. Dolay›s›yla, bütün cephedeki olaylar› en
yak›ndan gören flahitlerden bir tanesidir. Bolhovitinov’un Çarl›k makamlar›
taraf›ndan verilen görevi, Türk ordular›n› alt etmektir, yani Türkleri ne
sevebilir ne de sempati besleyebilir, tam tersine Türk ordular›n› alt etmek
üzere programlanm›fl bir tu¤generaldir. Ermeni meselesiyle ilgili raporda
“Ermeniler tafl üzerinde tafl b›rakmad›lar Müslüman köylerinde, kad›n, çoluk
çocuk, sivil-asker ay›rt etmeden hepsini k›l›çtan geçirmifllerdir, bunlar siste-
matik bir flekilde yap›lmaktad›r” demektedir. Yine Bolhovitinov, Ermenilerin
de kay›plar verdi¤ini, fakat Ermenilerin de bunlar› her zaman için abartarak
aktard›klar›n›, dolay›s›yla Ermenilerin verdikleri rakamlara asla güvenilmeme-
si gerekti¤ini ifade etmektedir. Ayr›ca Ermeniler kay›p verdiyse, bunun suç-
lular›n›n, ilk bu k›r›m› ateflleyen Ermeni çeteleri oldu¤u vurgulanmaktad›r. 

Tabii Bolhovitinov, raporunda çok çarp›c› baflka tespitler de yapmaktad›r. Çok
k›saca özetleyecek olursak, 19. Yüzy›lda Ermeni meselesi diye bir sorun
olmad›¤›n› söylemektedir. 19. Yüzy›l›n ikinci yar›s›yla birlikte ‹ngiltere’nin bu
meseleyi k›flk›rtt›¤›n› ve Rus-Türk ittifak›n›n önüne geçmek istedi¤ini, yani
e¤er Ruslarla Türkler birleflirlerse, ‹ngiltere’nin do¤udaki planlar›n›
gerçeklefltiremeyece¤ini, Türklerle Ruslar›n aras›n› açmak için böyle bir sorun
ortaya att›klar›n› ve Avrupa diplomasisinin bu amaca ulaflmak için Ermenilere
kendi yard›mlar›yla ba¤›ms›z ve özgür Ermenistan fikrini afl›lad›¤›n›, bunun
sonucunda da Ermeni liderlerinin de, gerçekleflmesinin hayal oldu¤unu
bildikleri halde bu ifle koyularak kendi halklar›n› feda ettiklerini, bu temelde
terör eylemlerine girifltiklerini, terör eylemleri sonucunda da karfl›l›kl› k›r›m›
ateflleyerek yaflanan ac›lar›n mesuliyetinin Ermeni liderlerinde oldu¤unu
ifade etmektedir. Yine bu yap›lan katliamlarla ilgili ayr›nt›l› bilgiler de
Bolhovitinov’un raporunda bulunmaktad›r. 

Tabii esas Birinci Dünya Savafl› çerçevesinde meseleyi ele ald›¤›m›z için,
Sovyet dönemi arflivlerindeki belgelere geçmeyece¤im. Fakat flunu ifade
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etmek istiyorum: Ermeni çetelerinin Müslüman nüfusa yönelik mezaliminin
sadece Birinci Dünya Savafl› ile s›n›rl› olmad›¤›n› ifade etmek laz›m. Sovyet
arflivlerinde, Taflnak Ermenistan’› döneminde yine Müslüman nüfusa yönelik
çok genifl bir etnik temizlik politikas›n›n uyguland›¤›n› kan›tlayan birçok
belgenin oldu¤unu belirteyim. Bunlardan bir tane örnek vermek gerekirse,
bir Ermeni tarihçisi olan Lalayan’›n, kendisinin 1936 ve 1938 y›llar›nda Sovyet
Bilimler Akademisi’nin yay›n organlar›nda yazd›¤› makaleler vard›r, ben
bunlar› da Türkçe’ye çevirerek yine kitap olarak yay›nlad›m. Lalayan bu
makalelerinde bir istatistik yay›nl›yor. Lalayan yapt›¤› istatistiki tabloda, iki
buçuk senelik Taflnak iktidar› döneminde bugünkü Ermeni s›n›rlar›
içerisindeki Türk nüfusun yüzde 77’sinin imha edildi¤ini; Kürt nüfusun yüzde
99’unun, Yezidilerin yüzde 40’›n›n Taflnak iktidar› taraf›ndan ortadan
kald›r›ld›¤›n› bizzat Ermeni arflivlerindeki belgelere dayanarak kan›tlamakta,
bunu bir tabelayla da ortaya koymaktad›r. 

Yine bahsetmifltim, Ermeni belgelerine, Rus arflivlerinde rastlamak
mümkün. Bunlardan bir tanesini örnek verece¤im: 1920 y›l›nda Beyaz›t
bölgesinden bir Taflnak subay›, karargâh›na bir telgraf yollar. Bunun
Ermenistan arflivlerindeki kay›t numaralar› da elimde bulunmaktad›r. Subay,
“Komutan›m, biz çat›flmadan sonra Türkleri geri püskürttük. Daha sonra
köylere giderek sa¤ kalan kad›nlar›, erkekleri, çoluklar› çocuklar› ay›rt
etmeden toplad›k, bu köpeklere karfl› kurflun kullanmay› bile bir masraf
olarak gördü¤ümüzden dolay›, hepsini kuyular›n içerisine toplayarak, a¤›r
kayalarla ezerek imha ettik” diyerek övünmektedir. O zaman tabii bunlar
garip de¤ildir, Taflnak ordusunda rütbe almak, Türk katliam› yapmaktan
geçmektedir. ‹flte bahsedildi, Aram Pafla’n›n paflal›¤› oradan gelmektedir.
Di¤er bütün Ermeni komutanlar›n rütbeleri de öyle. Bunu benim kendi
ifadelerim olarak alg›lamay›n, bunlar› ben arfliv belgelerine göre aktar›yorum.
Dolay›s›yla bu tür hareketler bir övünç sebebidir, dolay›s›yla bunlar› da
pervas›zca yazm›fllard›r. ‹flte o yüzden bugün Ermenistan, kendi arflivlerini
açmamaktad›r. 

Bunlarla ilgili baflka örnekler de vermek mümkündür. Mesela Mavi Kitap
vard›r, meflhur. Mavi Kitap ç›kar, Mavi Kitap’›n arkas›ndan Jöntürk
Hükümetinin Beyaz Kitap’› ç›kar. Hemen onun arkas›ndan ona cevaben,
Beyaz Kitap’a karfl› 1918 y›l›nda Paris Konferans›’na sunulmak üzere
Taflnaklar bir K›rm›z› Kitap haz›rlarlar. Taflnaklar›n haz›rlad›¤› bu K›rm›z›
Kitap’taki Ermeni iddialar›na karfl› da Gürcüler bir K›rm›z› Kitap haz›rlar.
1920 y›l›nda Sovyet yetkilileri son noktay› koyar, bir K›z›l Kitap derlerler, bu
da bir rapor olarak sunulmufltur, bir kitap olarak bas›lmam›flt›r, arfliv
belgelerinden oluflmaktad›r, bunlar› Türkçe’ye çevirip yay›nlad›k. Bu K›z›l
Kitap’ta yine özellikle Kars-Ardahan bölgelerinde, yani Cenubi Garbi Kafkas

36



Cumhuriyeti s›n›rlar› içerisinde Taflnaklar›n yapt›¤› mezalimler belgeleriyle
aktar›lmaktad›r. Yine bunlar› yay›nlayan, efendim, iflte ne kadar köyün
bas›ld›¤›, camilerin nas›l yak›l›p y›k›ld›¤›, hal›lar›n çal›nd›¤›, flu kadar ekinin
imha edildi¤i ve flu an burada aktarmak istemedi¤im derecede vahfletlere
varan bir flekilde, yafl-cins ay›rt etmeden Müslüman nüfusa karfl› yap›lan
vahflilikler de ayr›nt›l› bir flekilde anlat›lmaktad›r. Bu da yine ne Osmanl› Hü-
kümetinin, ne Ankara Hükümetinin bir belgesidir. 3. Komünist Enter-
nasyonal’e ba¤l› Do¤u Halklar› Propaganda ve Harekât Konseyi haz›rlam›flt›r.

Ayr›ca iki arflivi inceledi¤imizde, nüfusla ilgili rakamlar da çok nettir. Büyük
Ermenistan kurulmak istenen bölgedeki Müslüman nüfusun Ermeni nüfusa
oranla 5 kat fazla oldu¤u, Çarl›k ve Sovyet makamlar› taraf›ndan bizzat
belgeleriyle kay›t alt›na al›nm›fl ve ortaya konulmufltur. Dolay›s›yla, ifade
etti¤im gibi, Özellikle Birinci Dünya Savafl› ile ilgili Çarl›k arfliv belgeleri, yani
Osmanl›’ya düflman olan bir kuvvetin belgeleri bile, Ermeni meselesinde
Türkiye'nin ne kadar hakl› oldu¤unu, bir vatan savunmas› yapt›¤›n›, tehcirin
bir savafl durumunda ne kadar hakl› gerekçelere dayand›¤›n› ve hiç kimsenin
reddedemeyece¤i, hiçbir flekilde flüpheye yer b›rakmayacak flekilde ortaya
koymakta ve kan›tlamaktad›r. Türkiye'nin düflmanlar›n›n bunlar› kay›t alt›na
alm›fl olmas› uluslararas› arenada da Türkiye'nin elini güçlendirmektedir. 

Teflekkür ediyorum, sayg›lar sunuyorum.

OTURUM BAfiKANI- Say›n Perinçek’e de fevkalade güzel konuflmas›ndan
dolay› teflekkürlerimi sunuyorum. 

Tüm panelistlerimiz flimdi konuflmufl oldular. Onlara soru yöneltmek
isterseniz, k›sa ve öz olmak kayd›yla bunu sa¤lamaya çal›flaca¤›z. E¤er uygun
görürseniz, ben size panelistlerimizin bizlere aktard›klar›n› çok k›sa bir flekilde
özetleyeyim. Böylelikle soraca¤›n›z sorular için de belki bir yol gösterici olabilir
diye düflünüyorum. 

Ömer Engin Lütem, Ermeni milliyetçili¤inin Birinci Cihan Savafl›’ndan sonra
nas›l canland›¤›n› bize gayet güzel anlatt›. Gümrü Anlaflmas›’n›n bugünkü
Ermenistan ile Türkiye aras›ndaki s›n›rlar›n ortaya konulmas› için esas bir
belge oldu¤una de¤indi ve Gümrü ile birlikte Ermenistan’›n ortadan kalkt›¤›n›
ve Sovyetlerin bir parças› oldu¤unu da alt›n› çizdi. 1944 y›l› sonuna kadar
Ermeni milliyetçili¤inin ve diasporan›n sadece teflkilatlanma gayretinde
oldu¤unu söyledi ve ondan sonra, 1973’ten bafllayarak, 1975-86 aras›nda
Ermeni terör hareketlerinin belki o zaman bugün istenenleri elde etmelerine
yaramamakla beraber, bugünkü durumun da kap›s›n› açt›¤›n› ve bir büyük
propaganda mekanizmas›n› iflletmeye bafllad›¤›n› söyledi ve bu propaganda
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mekanizmas›n›n as›l amac›n›n da, çünkü pek çok yazarlar›m›z dahi bunu
sorgulayabilmektedir, “Ne olacak, bunlar tan›nsa ne olabilir?” diye. Bunlar›n
as›l amac›, soyk›r›m iddialar›n› bizlere tan›tt›ktan sonra, Türkiye'den toprak
ve tazminat taleplerinin büyük ölçeklerde ortaya ç›kaca¤›n› da hepimizin
bilmesinde yarar var. 

Say›n Taflk›ran Hocam›z, Ermeni iddialar›n› dört noktaya indirgedi ve
Ermenilerin Türklerin ülkelerini iflgal etti¤i, topraklar›n› ald›¤›n›, ikinci olarak
sistemli bir flekilde Türklerin Ermenileri katlettiklerini ve soyk›r›m
uygulad›klar›n› ve 1,5 milyon Ermeni’nin yaflam›n› bu flekilde yitirdi¤ini iddia
ettiklerini söyledi ve bunlar›, hepsini çürütücü mahiyette bizleri ayd›nlatt›.
Yaln›z, bununla birlikte, bugün Ermeni konusunun siyasi platforma
tafl›nd›¤›n›n alt›n› çizdi. Bu arada, öldü¤ü yahut da yaflam›n› kaybetti¤i iddia
edilen 1,5 milyon Ermeni’nin, bu rakam›n do¤ru olmad›¤›n› Justin
McCarthy’e de at›fla ifade etti. Justin McCarthy, benim de çok yak›ndan
tan›d›¤›m bir kiflidir, uzun y›llar Amerika’da beraber de çal›flt›k. Onun çok
güzel bir kitab› vard›r ve bu konuda da do¤rular›n ne oldu¤unu o kitab›nda
ortaya koyar. Türkçe’ye tercümesi var m›, bilmiyorum Hocam, siz belki
bilirsiniz, ama her halükârda o kitab›n okunmas›nda yarar oldu¤u kanaatimi
burada ifade etmek istiyorum. 

Say›n Selvi, “Bizler olaylara karfl› taraf›n opti¤inden, onlar›n gözüyle
bak›yoruz” dedi. “1890-1915 aras› yaflananlarla bugün yaflananlar aras›nda
büyük benzerlik var” dedi; yan›lm›yorsam böyle söylediniz. Tarihi lay›k›yla
inceleyip ö¤renmemiz gere¤inin alt›n› çizdi ve baflkalar›n›n oluflturdu¤u tarihi
temellere karfl› bugün savunmada kalmak zorunda kal›yoruz ki, bu da bizim
tarih bilgimizin eksikli¤inden ve zaman›nda harekete geçememifl olmam›z-
dan ortaya ç›k›yor ve böylelikle de Ermeni propagandas›n›n etkinli¤ini burada
belirtmifl oldu. 

Say›n Perinçek, Rus devlet arflivlerinde yapt›¤› çok derin araflt›rmalar üzerine
ve elindeki belgelere dayanarak bir soyk›r›m olmad›¤›n› ve bunun bir
mukateleden ibaret oldu¤unu, Rus arflivlerinde de aç›kça bulman›n mümkün
oldu¤una iflaret etti. As›l amac›n Osmanl›’y› parçalamak üzere k›flk›rtmak,
Bat› ve Çarl›k Rusya’s›n›n Ermenileri bir araç olarak kullanma iste¤i oldu¤unu
belirtti. Türk taraf›n›n da bu arada hakl› bir savunma içinde oldu¤una
belgelerde iflaret edildi¤ini söyledi ve Türk Ermenilerine o tarihlerde Türk
Ordusuna zorluk yaratmak, onlar› arkadan vurmak görevinin verildi¤ini
belirttikten sonra, Taflnak iktidar› süresince Ermenistan’daki Türk nüfusun
yüzde 77’ye yak›n›n›n nas›l ortadan kald›r›ld›¤›na de¤indi. 

Benim en k›sa flekilde özetleyebilece¤im dört konuflmac›m›z›n söyledikleri
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bunlar. fiimdi e¤er uygun görürseniz, 15 dakika içerisinde kendilerine çok
k›sa, öz sorular soral›m ve mümkünse 16.45’te bu toplant›m›z› bitirelim
diyorum. 

Buyurun efendim. 

FATMA SARIKAYA- S›radan vatandafl olarak geldim buraya. Say›n
Rektörümüzün kiflili¤inde tüm düflünürlere sindirilme operasyonu
yap›lmas›n› fliddetle k›n›yorum. Hepimizin verecek bir can› var, ama keflke
bunu düflman kurflununa verseydik de, cumhuriyet savc›s›na de¤il. 

Sorum Mehmet Perinçek’e: Onun babas› Do¤u Perinçek de uzun zamand›r
ayn› davadan içeride. Acaba ne kadar zaman oldu, hat›rl›yor muyuz? Bir
seneyi geçti. O zaman Ermeni soyk›r›m› anma gününün öncesinde al›nd› diye
düflünmüfltük. Bir sene daha geçti, bunlar› unutmamam›z gerekiyor. Bu
vesileyle kendisine de deste¤imi bildirmek isterim. 

OTURUM BAfiKANI- Çok teflekkürler ediyorum Han›mefendi. Buyurun
efendim. 

TARIK CELAL GÜVEN-  Öncelikle flu anda sorgulamas› devam eden Say›n
Prof. Dr. Mehmet Haberal’›n bir an önce aram›za dönmesini dileyerek
sözlerime bafllamak istiyorum. 

Efendim, 1915 olaylar› s›ras›nda Moltke, Liman Von Sanders gibi Alman
generallerinin o s›rada en etkili askeri makamlarda oldu¤u söylentisi, iddias›
bas›na da yans›m›fl durumda. Bunun ne derece do¤ru oldu¤unu ö¤renmek
istiyorum ve ben de Han›mefendinin duygusal ifadelerine aynen kat›l›yorum.
Say›n Perinçek’in babas›, ‹sviçre’de soyk›r›m›n aksine savunmada bulundu
diye biliyorsunuz ‹sviçre makamlar› taraf›ndan suçlanm›flt›r. Bunu fliddetle
k›n›yorum ve ‹sviçre gibi bir ülkenin insan haklar›na, insan haklar›n›n temeli
olan söz hürriyetine tahammülsüzlü¤ünü aç›kça k›n›yorum. Cevab›n› lütfen
Say›n Perinçek’ten bekliyorum. 
Sayg›lar›mla.

OTURUM BAfiKANI- Say›n Hocam bu soruyu cevaplamak istiyor. 
Buyurun Say›n Hocam. 

Prof. Dr. CEMALETT‹N TAfiKIRAN- Efendim, teflekkür ederim. Bir tarih
kar›fl›kl›¤› var orada. Moltke, Osmanl› Devleti’nde görev ald›, ama 1820’li-
1830’lu y›llarda görev ald›. Hatta Nizip Savafl›’nda, Mehmet Ali Pafla isyan›
s›ras›nda da görevdedir. Osmanl›’n›n her yerini gezmifltir, Ermenilerle ilgili
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çok önemli tespitleri olan birisidir. Hatta flu tabir ona aittir: Ermenilerin
durumunu gördükten sonra diyor ki, “Asl›nda bu Ermenilere H›ristiyan
Türkler denilse yeridir, çünkü giyimleri, k›yafetleri Ermenilerden ayr›lamaz.”
O 1800’lü y›llarda yap›lm›fl bir tespittir. 

Liman Von Sanders Pafla ise, do¤rudur, Birinci Dünya Harbi y›llar›nda Osmanl›
Ordusunda görev alm›flt›r. Biliyorsunuz, Almanlar› biz davet ettik.  Balkan
Harbi’nde ikinci bozgunumuzu yaflad›ktan sonra, ordumuzu düzeltmek için,
ordumuzu ›slah etmek için, ordumuzun komutanlar›n›n komuta etme
niteliklerini art›rmak için Almanlardan yard›m istedik, Almanlar da bunu
kabul ettiler. 

Hatta size burada bir fley daha söyleyeyim: Bu yard›m› isteyifl fleklimiz de çok
onur k›r›c›d›r. Sait Halim Pafla Almanlara, ‹stanbul’daki elçileri Vangenheim
arac›l›¤›yla bu teklifi yapm›flt›r. ‹stanbul’daki elçilerinin bize verdi¤i cevap flu:
Diyor ki, “Osmanl› ‹mparatorlu¤u Hükümetinin iste¤ini Alman ‹mparatorlu¤u
lütfen kabul etmek tenezzülünde bulunmufltur” Böyle bir ifade var gelen
yaz›da. Ama daha ac›s›, bir hafta sonra yine Sait Halim Pafla’n›n
Vangenheim’a bir teflekkür yaz›s› var. O teflekkür yaz›s›nda da Osmanl›
Baflbakan› Sait Halim Pafla diyor ki, “Osmanl› ‹mparatorlu¤u Hükümeti, bu
yüksek teveccühe  tenezzül etmesinden dolay› flükranlar›n› Say›n ‹mparator
II. Wilhelm’in taht›n›n ayaklar›na arz etmeyi ekselanslar›ndan rica eder.”
Afla¤›lamaya bak›n… ‹flte bu dönemde gelenlerden biri de Liman Pafla’d›r.
Liman Pafla çok önemli yetkilere sahipti; ‹stanbul’daki Birinci Ordu’nun
Komutanl›¤› Liman Von Sanders’e verilmiflti, bütün e¤itim birlikleri ona
ba¤lanm›flt›. Askeri okullar ona ba¤lanm›flt›. Harp Okulu’na o y›llarda
komutanl›¤a bir Alman Albay getirilmiflti. Liman Pafla’n›n protokoldeki yerini
söyleyeyim, siz gerisini anlay›n. Liman Pafla’n›n protokoldeki yeri, Enver
Pafla’dan hemen sonrayd›. 

Teflekkür ederim. 

OTURUM BAfiKANI- Teflekkür ederim. Buyurun Han›mefendi.

GÜRSEL ZENG‹N- Hukukçuyum, uzun y›llar kamuda idareci olarak da görev
yapt›m. 

Öncelikle bütün konuflmac›lara bu Ermeni meselesi konusunda bizi
bilgilendirdikleri için çok çok teflekkürler ediyorum. 

Benim sorum bütün panelistlere. Sizlerden edindi¤im bilgiye göre, bugüne
kadar Ermeni meselesinin alt›nda yatan nedenler, tarihi süreci içerisinde
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öncelikle Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun çökertilmesi konusuyla alakal› idi ve
bütün tarihi olaylar›n gelifliminde de bunu görmekteyiz. E¤er bugünkü
duruma bakarsak, Ermeni meselesinin yine Türkiye aleyhine hortlat›ld›¤› ve
Türkiye'den gerek toprak, gerek tazminat taleplerinin s›kça söz edildi¤i böyle
bir süreçte, tarihsel olarak olaylara bakt›¤›m›zda, bugün ile de yak›ndan bir
alakas› oldu¤unu flahsen düflünmekteyim. Biz sürekli kalesine gol at›lmas›n›
bekleyen, penalt› at›lmas›n› bekleyen kaleci konumundan ç›karak, bizler de
iddia makam› olarak siyasi platformda, uluslararas› platformda Ermeni
meselesindeki gerçekleri ortaya koymak için nas›l bir strateji, nas›l bir siyaset
gütmeliyiz, bu konuda say›n panelistlerden cevap bekledi¤imi arz ediyorum
efendim. 

Teflekkür ediyorum. 

OTURUM BAfiKANI- Teflekkür ediyoruz. Buyurun. 

ÖMER ENG‹N LÜTEM- Sorunun esas itibariyle k›sa bir flekilde cevaplanmas›
son derecede müflkül. Ayr›ca zannederim ki Türkiye'de hemen hemen herkes
bu soruyu kendisine soruyor, pek de ikna edici cevaplar bulam›yor. Ama yine
de sizi cevaps›z b›rakmamak için, diyelim ki 40 saniyede bir fleyler
söyleyemeye çal›flay›m. 

Bir kere ortada soyk›r›m iddias› vard›r ve bu iddian›n kesinkes çürütülmesi
laz›md›r. Çok yazd›k, çok çizdik ama yeterli de¤ildir;  çünkü bu ifle çok geç
bafllad›k. Afla¤› yukar› iki 

Safhada. Bir 1980’lerin bir k›sm›nda birkaç sene, bir de 2000’den bu yana
geçen y›llarda bu konuda de¤erli çal›flmalar yap›lm›flt›r. Fakat yazd›klar›m›z›,
anlatt›klar›m›z›, konferanslar›m›z› yabanc› ülkelere tafl›yam›yoruz, bütün
s›k›nt› buradad›r.  Bu ifli tamamen bir Türk gibi görerek de¤il, bu ifli yabanc›
gibi görerek, yabanc›ya nas›l hitap ediliyorsa, o formülleri bulmam›z laz›m.
Öbür türlü bu böyle gider. Daha çok söylenecek fley var, ama zaman›m›z yok.
Zannederim ki bu kadar› pek de parlak bir durumda olmad›¤›m›z› yeterince
göstermektedir. . 

Teflekkür ederim. 

OTURUM BAfiKANI- Buna ben izin verirseniz iki kelime ilave edeyim.
Türkiye'nin tezlerini d›flar›da anlatabilmesi, tan›tabilmesi, gerçekten bizim
kulland›¤›m›z metotlar ve kendi aram›zda yapt›¤›m›z konuflmalar› d›flar›ya
yans›tamaman›n bir sonucu olarak bugün fazla bir ad›m, fazla bir mesafe
alam›yoruz. 
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Burada çok güzel konufluyoruz. Ancak, biz burada diyelim ki 200-300 kifliye
hitap edebiliyoruz ya da onun ötesinde, televizyon kanallar› vas›tas›yla biraz
daha genifl bir toplulu¤a hitap edebiliyoruz, ama bu yeterli de¤il. Bütün bun-
lar›n d›fl ülkelerde, üniversitelerde, düflünce kurulufllar›nda, kamuoylar›nda;
bu kadar para sarf ediyoruz, ama bunun bilincine tam olarak varabilmifl
de¤iliz. Lisan bilen, konusuna hâkim kiflileri devletimizin de yard›m›yla d›fl
ülkelere göndermek, oralarda konferanslar, paneller tertiplemek ve derdimizi
oralarda anlatman›n çarelerini bulmak son derece önem tafl›maktad›r.
Devletin memurlar›n›n bunu yapt›klar›n› söyleyebilirim. Ancak, devletin
memurlar›n›n söyledikleri, hükümetler d›fl› kurum ve kurulufllar›n söyledikle-
rinden daha az inand›r›c› oluyor. Nedense psikolojik hava odur. Onun için, sivil
toplum kurulufllar›m›z›n mali destek de gerekiyorsa verilmek suretiyle
d›flar›ya aç›lmalar› ve Türk tezlerini d›flar›da hiçbir yere ba¤›ml› olmayan
kurulufllar s›fat›yla anlatmak yolunda çaba sarf etmeleri, kanaatimce önem
tafl›maktad›r. 

Bu konuda daha yar›m saat konuflmak mümkün, ama benim k›saca, birkaç
dakika içerisinde görebildi¤im budur. Türkiye d›flar›ya aç›lmakta ve derdini
onlar›n kal›plar› içerisinde anlatabilmekte zorluklarla karfl› karfl›yad›r, mesele
budur. 

Buyurun. 

NAMIK NURLU (Emekli Türk Dili ve Türk Tarihi Ö¤retmeni)- Ben, Taflk›ran
Hocama bir fley sormak isterim. Verilen bilgi, 241 bin ölü. Ancak, bizim
dünyan›n en “büyük” (!) edebiyatç›lar›ndan biri olan, “büyük” vatansever (!),
“büyük” milletsever (!) ve bugün yurtd›fl›nda yaflayan Orhan Pamuk’a göre ölü
say›s› bir milyon. Bu, flu demektir: Ermeni’nin ölüsü, dirisinden daha h›zl›
ürüyor. Bunun nas›l oldu¤unu bir biyoloji bilgini mi aç›klayacak, siz mi
aç›klayacaks›n›z?

Teflekkür ederim. 

Prof. Dr. CEMALETT‹N TAfiKIRAN- Efendim, bu sorunun cevab› içinde
zaten,  çok güzel bir yorum, öyle maalesef. Bilen bilmeyen herkes konufluyor.

Deminki soruyla da ba¤lant›l› olarak bir cümle ilave etmem laz›m: Say›n
Büyükelçim söyledi; lisan bilen ve konusuna hâkim diplomatlara ihtiyac›m›z
var. Bu do¤ru. Ama bunlar yeter mi? Bana göre yetmez. Bunun yan›na milli
fluuru koymam›z laz›m. Milli fluuru eksik olursa, konusuna hâkim de olsa,
lisan da bilse, meseleleri savunmakta zorlan›r. ‹flte Orhan Pamuk dil biliyor,
Orhan Pamuk Ermeni meselesini de biliyor. Bilmiyor olamaz. Eksik olan baflka
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bir fley var burada. Milli fluura sahip olmak laz›m.  Bu büyük eksikli¤imizdir,
Osmanl› döneminden beri devam ediyor. Bir tek örnekle size bunu aç›klamak
isterim. Biliyorsunuz, Berlin Antlaflmas› bizim için çok önemlidir. Ermeni
meselesinin ortaya ç›k›fl› 1878 Berlin Antlaflmas› ile olmufltur dedik.  Osmanl›
Devleti, Berlin Antlaflmas›’na dört kiflilik bir heyet gönderdi. Berlin’de Osmanl›
Hükümeti ad›na bu dört kifli görüflmeleri yürütecekti. Bu dört kiflinin
‹simlerini say›yorum: Birincisi Mehmet Ali Pafla, baflkan. ‹kincisi, Ohan
Ba¤datl›yan. Üçüncüsü, Haçik Odyan. Dördüncüsü, Karabet Varakafl. Üç tane
Ermeni, bir tane de Türk Pafla. Milli fluur olsa böyle olmaz. Bu eksiklik eskiden
beri devam ediyor galiba. Milli fluur da bence flart. 

OTURUM BAfiKANI- Çok teflekkürler. 

Sizin söz talebinizi izin verirseniz en son de¤erlendirelim. 

Buyurun. 

ÖZEL AYDIN (Emekli Ö¤retmen)- Ben de bugün bu Türk-Ermeni s›n›r›n›n
aç›lmas› ›srar› üzerinde durmak istiyorum. Bunun ard›ndaki amaç, acaba
enerji hatlar›n›n Rusya üzerine kayd›r›lmas›, Azeri, Gürcistan ve Türkiye
dayan›flmas›n› bu konuda k›rmak m›d›r? Düflünceniz nedir, bu konuda somut
veriler var m›?  

OTURUM BAfiKANI- Buyurun. 

Prof. Dr. CEMALETT‹N TAfiKIRAN- Efendim, enerji meselesinin Rusya’ya
kayd›r›lmas› bir plan olabilir, ama bu bizim plan›m›z de¤il. Bu plan, Atlantik
ötesinin plan› da de¤il. Bu plan, baflkalar›n›n plan› olabilir. Yani, bu konuda bir
tek plandan bahsetmek do¤ru olmaz. Dolay›s›yla, biz Ermenistan s›n›r›n›
açma meselesinde karar› kendimiz vermiyoruz. Bize bu konuda büyük bir
bask› var. Bu bask› da asl›nda çok anlafl›lmaz bir bask› de¤il. Neden?
Ermenistan’da Rus askerleri var, Ermenistan’›n Ruslarla iliflkileri son derece
iyi durumda ve Ermenistan, ABD aç›s›ndan, Rusya’ya kapt›r›lmak üzere.
Amerika Birleflik Devletleri ve Avrupal›lar bunu istemiyorlar, bunun önüne
geçmek istiyorlar. Bunun önüne geçmek için de Ermenistan’›n nefes almas›n›
sa¤lamak laz›m. Ermenistan flu anda nefes alam›yor. Gürcistan ile
problemleri var, ç›k›fl› kapal›; öbür taraftan Azerbaycan ile problemleri var,
ç›k›fl› kapal›, Türkiye s›n›rlar›n› kapatm›fl vaziyette. Kala kala bir ‹ran kal›yor.
O da zaten çok kullan›fll› bir yol de¤il. O halde, Bat›l›lara göre, burada
etkileyebilecekleri, etki yapabilecekleri bir tek Türkiye gözüküyor. Ama
Türkiye s›n›r› 1994’te -herkes söylüyor bunu, ana muhalefet de söyledi,
Azerbaycan topraklar›n›n iflgal edilmesi üzerine kapatt›. 
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Asl›nda, Türklerin bir Ermeni düflmanl›¤› yoktur. Ama onlarda var. Bizde hiç
olmad› Ermeni düflmanl›¤›. Dolay›s›yla, bunlar ba¤›ms›z oldu¤u zaman, ilk
tan›yanlardan biri Türkiye’dir ve bunlar› Karadeniz’e s›n›rlar› olmad›¤› halde,
Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i Örgütüne davet eden Türkiye’dir ve bu
münasebetle bugün Ermenistan’da Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i Toplant›s›
yap›labiliyor. Onun ötesinde, Karaba¤ iflgali devam ederken, biz orada
yaflanan depremden sonra, Ermenistan’a 100 bin ton bu¤day gönderdik,
Azerbaycan’›n karfl› ç›kmas›na ra¤men, Ermenistan’a elektrik verdik. Ama
gördük ki karfl› taraftan bizim bu ad›mlar›m›za herhangi bir karfl› ad›m
gelmedi. Gelmeyince ve de Karaba¤ ve Azerbaycan topraklar›n›n iflgal olay›
üzerine biz s›n›r› kapatt›k. 

Söylemeye çal›flt›¤›m flu: fiimdi bu s›n›r› açma fikri bizden gelmiyor, bu
bask›lar sonucu. Bu bask›lara dayanacak, milli fluura sahip kadrolar›n olmas›
laz›m. 

Bir fley daha söylemem laz›m: Ben 1990 öncesini yaflayanlardan biriyim,
a¤abeylerim var burada. 1990 sonras›n› da bilenlerden biriyim, Kafkasya için
söylüyorum. Biz istesek de istemesek de, Azerbaycan ile Türkiye'nin birbirine
yak›nlaflmas› sürüyor ve sürecek. Bu yak›nlaflmay› önleyebilmek bundan
sonra çok zor olur. Elbette bu yak›nlaflman›n önüne set koyarlar. Ama setler
afl›l›r. Çünkü sular iki taraftan da ana kayna¤a do¤ru ak›yor. ‹ki taraf›n
yöneticilerine düflen, bu suyun önünü açmakt›r. Bu suyun önünü t›kamaya
çal›flanlar, tarihte sorumlu olurlar. Azerbaycan’›n r›za göstermeyece¤i hiçbir
çözüme Türkiye yanaflmamal›d›r, benim bu konuda söyleyece¤im bunlar. 
Teflekkür ederim. 

OTURUM BAfiKANI- Teflekkürler. 

Buyurun. 

GÜL ARSLAN (Avustralya Gelibolu Dostluk Derne¤i Kurucu Baflkan›)-
Burada misafir olarak bulunuyorum, öncelikle aran›zda olmaktan büyük
gurur duydum. Yaln›z, ben reçete istiyorum doktor beylerden. Konuflmaktan
ziyade, “ne yapmal›y›z?” üzerine konsantre olmay› çok isterdim. Biliyorum,
vaktimiz yok, bir iki önem verdi¤im fleyden bahsedece¤im, sonra soruma
geçece¤im. 

1915’te Avustralyal› askerlerin Türk askerlerinin adaletini anlatan yaz›lar›
derledim, Türkçe’ye çevirdim. Hepsinde Türk askerinin ne kadar adil oldu¤u
anlat›l›yor. fiimdi bu anlatt›klar›m›z 1915’le çok ilintili bir kitap. Ben kitab›m›
reklam için de¤il de, yani flunu demek istiyorum: Ayn› y›lda bu kadar adil
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olarak bulunan Türk askeri, nas›l olur da soyk›r›mda bulunur demek için bu
kitab› 25 Nisanda Avustralyal›lara; flimdi Türkçe’sini bast›rd›m, Pazartesi
‹ngilizce’si ç›k›yor, Avustralyal›lar›n gözüne sokaca¤›m. Çünkü bir hafta 10
gün önce Güney Avustralya’da soyk›r›m ilan edildi. Say›n Elçimiz Lütem’in
dedi¤ine göre, anlatt›klar›n›n bir benzeri de Yunanlar taraf›ndan yap›l›yor. 

Ben Ermenilerin Türk düflmanl›¤› konusundaki dürüstlüklerine hayran›m,
ama Yunanlar dost gözüküp, onlar da Pontus. fiimdi nas›l Ermeni soyk›r›m›
iddialar› konusunda geç kald›ysak, Pontus’ta da geç kalaca¤›m›zdan
endifleleniyorum. Çünkü gece gündüz Avustralya’da her zaman bir panel, bir
toplant›, bir kitap, mesela “müzik festivali” ad› alt›nda Türklerin ne kadar
soyk›r›m yapt›¤›n› anlatan filmler falan gösterilir sürekli. Anlataca¤›m çok fley
var, ama teflekkür ediyorum. 

Benim sorum flu: Her zaman diyorlar ya, “Türkler tarihiyle yüzleflsin.”
Emperyalizm ne zaman yüzleflecek? Bir fley söylemek istiyorum burada:
1908’de Meflrutiyetin ilan edildi¤i y›llardan yedi y›l önce Avustralyal› bir
ifladam› geliyor, flimdiki ad› Kerkük olan bölgede petrol ar›yor ve ‹ngilizler
geliyor, British Petrol (BP) öyle do¤uyor, ellerinden al›yor. Bir petrol savafl›
oldu Birinci Dünya Savafl›. fiimdiki savafl›n da ad› petrol ya da bor savafl› ya da
baflka savafl. Ama bu, bitmeyen bir savafl oldu¤u da belli. Onun için, bizim
nas›l art›k, hani futbolda son anda gol at›yorlar, art›k g›na geldi, art›k milli
futbol maçlar›n› seyredemiyorum. Biz ne zaman sald›r›ya geçece¤iz?
Teflekkür ederim. 

OTURUM BAfiKANI- Han›mefendi, her fleyin bafl›nda sizi, yazd›¤›n›z kitap ve
onu ‹ngilizce’ye tercüme ettirmifl olman›zdan dolay› ben flahsen kutlamak
istiyorum. Çünkü pek çok Türkçe kitap var da, d›flar›da anlafl›labilecek
‹ngilizce ya da di¤er lisanlarda kitaplar›n say›s› fevkalade az. 

GÜL ARSLAN- Yanl›fl anlafl›lm›fl olabilir. ‹ngilizce’den Türkçe’ye çevirdim.
‹ngilizce orijinalleri, yani onlar›n a¤›zlar›ndan bizi öven…

OTURUM BAfiKANI- Tamam, ‹ngilizce’nin orijinali olmas› daha da iyi, çünkü
Türkçe’den ‹ngilizce’ye tercüme edilen kitaplarda pek çok yanl›fll›klar da
beraberinde ortaya ç›k›yor. Ben bunun ac›s›n› çok çektim. Amerika’da
da¤›tmak üzere gönderdikleri kitaplarda öyle ifadeler kullan›lm›flt› ki, bizim
derdimizi anlatmak de¤il, bilakis onlar›n tezlerini destekleyici birtak›m
anlamlar ç›k›yordu. Onun için, bu tercüme konusu da Türkiye bak›m›ndan son
derece önemli. Ama burada o kadar uzun zaman›m›z yok, bütün bunlar›n
detaylar›na giremiyoruz. Size çal›flmalar›n›zda ben baflar›lar diliyorum. Belki
Stratejik Araflt›rmalar Merkezi’nin sizin bu çal›flmalar›n›z› de¤erlendirmek
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hususunda, bizlere iletmek, daha iyi bir tan›t›m yap›lmas› hususunda
yard›mc› olabilece¤i akl›ma geliyor. Onu da k›saca burada arz etmifl olay›m. 
Buyurun efendim. 

TAYYAR SADIKLAR- Say›n Baflkan; Bu konuda bir ay kadar önce bizim de
düzenledi¤imiz bir panel oldu. Say›n Ömer Lütem Bey de panelistlerden
biriydi. O paneli çözdürdük, CD olarak da¤›taca¤›z ve kitap haline de getirdik.
Onu da 24 Nisandan önce da¤›tmay› düflünüyoruz. Onu da mümkün olursa
‹ngilizce’ye çevirece¤iz, ama tabii inflallah sizin korktu¤unuz yanl›fll›klar›
yapmay›z. ‹ngilizce ve Frans›zca’ya çevirece¤iz. 

Bir sorum var bununla ilgili: O günkü panelde benim edindi¤im bir izlenim
vard›. E¤er biz uluslararas› mahkemelere gidersek kazan›r›z. Siz bu kan›ya
ifltirak ediyor musunuz?

OTURUM BAfiKANI- Ben flahsen kesinlikle uluslararas› mahkemeye, Adalet
Divan›’na gitmek konusundaki tezleri bafl›ndan beri desteklemiyorum. Bizim
böyle bir fley yapmam›z› gerekli görmüyorum flahsen. 
Buyurun.

SALONDAN- Say›n Büyükelçim, çok teflekkür ederim, bizzat bildi¤im engin
hoflgörünüze s›¤›narak zaten söz istedim.   

Efendim, ben Baflkent Üniversitesi’nin Rektör Vekili Prof. Dr. Say›n Korkut
Ersoy Hocan›n konuflmas›nda kulland›¤› bir cümlecikten yola ç›karak, o
bölümün bofl b›rak›lmas›na gönlüm raz› olmad›¤› için söz talebinde
bulundum, hemen k›saca arz edeyim efendim. 

Hoca, yaflanan üzücü olaylardan mütevellit utanç duydu¤unu ifade etti,
bilimsel kimli¤iyle a¤›rbafll› bir biçimde fevkalade veciz hissiyat›n› burada
hepimize ifade etti, memnuniyetle kayda geçirdik. Ancak, Hoca, bilimsel
a¤›rl›¤›yla Prof. Dr. Mehmet Haberal Hocaya reva görülen hukuka s›¤maz,
insanl›¤a s›¤maz, hiçbir kal›ba s›¤maz uygulamay› Atatürk Cumhuriyeti’nin
hiçbir yöresine, hiçbir uygulamas›na, hiçbir biçimine s›¤d›ramad›¤› için utanç
duydu¤unu ifade etti. Utanç duydu¤u, bu uygulaman›n kendisiydi. 

Ben de diyorum ki, Ersoy Hoca, aziz dostum, ne sen, ne ben, ne biz, ne bizim
gibi düflünenler, utanmas› gerekenler bizler de¤iliz, utanmas› gerekenler
baflkalar›d›r. Ama biz kimiz? Biz binleriz, 10 binleriz, milyonlar›z, Atatürk’ün
ça¤dafl Türkiye’sinin özledi¤i o Türkiye'nin gerçek sahipleriyiz. Biz meydan›
bofl b›rakmaya raz› olamayacak olanlar›z. Biz her fleyden önce demokratik,
laik, sosyal bir hukuk devletinden, Türkiye Cumhuriyeti’nden yana taraf
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olanlar›z. ‹flte bizlerden, bizim gibi düflünenlerden, buradan flu anda Baflkent
Üniversitesi’nin semalar›ndan yükselen o ses, duymak istemeyen kulaklar›
açacakt›r. Duymak istemeyen kulaklar› sa¤›r edecektir de diyebilirdim, ama
biz o de¤iliz. Buradan yükselen ›fl›k, görmek istemeyen gözleri de açacakt›r.
Görmek istemeyen gözleri kör edecektir de diyebilirdim, ama biz o de¤iliz. 

Pazartesi günü buraya düflen atefl, kanayamayan vicdanlar› yak›p kül
edecektir de diyebilirim, ama demiyorum. Buraya düflen atefl, ›fl›¤a dönerek
kanamay› unutmufl olan vicdanlara da ›fl›k saçacakt›r. 

Son sözlerim fludur: Mehmet Haberal ve benzerlerini tutuklayabilirsiniz,
gözlem alt›na alabilirsiniz, sorgulayabilirsiniz, hapse de atabilirsiniz, ama
öldüremezsiniz. Cismi yok, ama kendisi burada, olmaya da devam edecektir.
Çünkü kendisinden sonra herhangi bir eser b›rakmam›fl olanlar›n kaderidir
ölüm, Haberal Hoca ve benzerlerinin de¤il. 
Hepinizi sayg›yla selaml›yorum. 

OTURUM BAfiKANI- Çok teflekkür ediyorum. 

Buyurun. 

SALONDAN- Hepinize sayg›lar sunar›m. 

fiunu söylemek isterim: De¤erli bir ilim adam›, ama adam gibi adam Mehmet
Haberal Hocam. Bir canl›y› yaflatmak, tüm canl›y› yaflatmakt›r. Bir canl›y› da
öldürmek, tüm canl›y› öldürmektir. E¤er ki e¤itim ve ilim yuvalar› kapat›lacak
olursa, yani Atatürk’ü sevmek suçsa, ben idama raz›y›m, Tayyip beni as. 

Ermeni meselesine gelecek olursak; ben Kuruköprü, Adana il merkezinin
ortas›nda büyüyen bir soyum. Ben 43 sene evvel de Çanakkale’de, o kanla
y›kanm›fl topraklar›n içerisinde askerlik yapt›m. Anzaklar da utans›n, oradaki
yaz›lan an›ttaki yaz›y› okusunlar. Biz Türkler, her zaman için sevecen
insanlar›z, fakat asl› astar›, mesnedi olmayan, yani cumhuriyeti savunmak,
Atatürk’ü sevmek… Atatürk’ümüz, insanl›k haysiyetinde öyle bir de¤erli bir
insan gelmemifltir, bunu takdir etmeyenler utans›n. 

Ermeni meselesine gelecek olursam, nenem anlat›rd›. “Kaç yafl›ndas›n
nene?” derdim. Affedersin, hepinizden özür dilerim, beli de kamburdu,
“Lan 120’yi geçkinim” derdi. “Nas›l oldu?” “T›rpan› fabrikas›, yani Ermenilerin
fabrikas›, iki dam ilerimizde çal›flan iflçilerin fleyini görürdük. Cumhuriyetimiz-
de Sümerbank diye Atatürk’ümüz taraf›ndan takdim edilmifltir. Yefliloba
fiehitli¤i’nde hamile kad›n› Ermeniler dönüp derdi, erkek mi, k›z m› diye
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karn›n› deflerlerdi ve hayvan sidi¤ini içerdik, hayvan pisli¤inin içerisinden arpa
tanelerini seçip yerdik.” Kas›m Gülen, amcas› Mustafa R›fat Gülen
Eczanesinde çal›fl›rd›m, Yavuz A¤abeyin yan›nda. 11-12 yafl›ndayken Tan
Sinemas› derler, flimdi Adana’da merkez bankas›n›n oldu¤u yer. ‹nan›n ki
olu¤un içerisinde kahverengi katlanm›flken, dönüp bir Türk’ü gördükleri
zaman, gelin size bir fley göstereyim, orada kafalar›n› kestiklerini... 

Ben asla ve asla Ermeni’den özür dilemem. Bugünkü bulutlar üstümüzde.
Bafl›m›z dik, bafl›m›z her zaman dik. Bafllar› yerde olanlar utans›n. ‹ngiliz ve
Bizans siyasetini iflte oynan›r görünmeyen potinler üstümüzde. 

Hepinize sayg›lar›m› sunar›m. 

Say›n Büyükelçim; her fley okumayla olmaz, hissetmek ve anlamak, Atatürk’ü
sevmek diyorsan›z, bitmez. 

OTURUM BAfiKANI- Çok teflekkürler ediyorum, hissiyat›n›z› biz de aynen
paylafl›yoruz zaten, de¤erli hocalar›m›z da ifade ettiler ve sizin arac›l›¤›n›zla
tüm Adanal›lara buradan sevgi ve sayg›lar gönderiyoruz.   

Bütün panelistlerimize ve tüm siz kat›l›mc›lara, bu güzel günü bize bahfleden
Stratejik Araflt›rmalar Merkezi’ne teflekkürlerimi sunuyorum ve burada bu
toplant›y› bitirmek istiyorum. 

‹yi günler. 

----&----
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