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ÖNSÖZ 

 

Bilindiği gibi AB-D Emperyalistleri, özellikle de Emperyalizm Kenefinin Dünya 

Jandarması ABD, Sosyalist Kamp yıkıldıktan sonra “Yeni Dünya 

Düzeni”, “Globalizm” (Türkçesiyle “Küreselleşme”) diyerek maskelediği; “İnsan 

Hakları”, “Project Democracy” (Demokrasi Projesi), Özgürleştirme edebiyatıyla süslediği, 

soygun-talan, işgal düzenini yeniden (daha acımasız bir tarzda) biçimlendirmeyi 

amaçlamaktadır. 

Bunu gerçekleştirebilmek için de “dünyayı 1000 devletli” hale getirmek, hatta 

mümkünse “şehir devletleri”ne kadar, yani atomlarına kadar, ülkeleri parçalamak 

istemektedirler. 

Bu, bir uydurma-kurgu, komplo teorisi ya da hayali senaryo değildir. Sosyalist Kamp’ı 

çökerten ilk hamleyi bir kenara bırakalım… Daha yakın zamanda gerçekleşen ve halen devam 

eden en somut iki örnek bütün canlılığıyla gözlerimizin önünde durmaktadır. 

Birincisi: Sosyalist Yugoslavya’nın başına getirilen felakettir. 6 Federal Sosyalist 

Cumhuriyetten ve demokratik bir örgütlenmeyle kardeşçe bir arada yaşayan Halkların oluşan, 

savaş uçağını bile kendi üretebilen bir ülkeden, tamamen kendilerine bağımlı 7 tane devletçik 

türetti, AB-D Emperyalistleri. Ekonomik bakımdan öyle bir hale geldi ki bu devletçikler, 

emperyalistlerin sadakası olmasa neredeyse açlıktan kırılacaklar. Siyasi bakımdan ise, en 

somut biçimde Kosova örneğinde görüldüğü gibi, insanlar Kosova Bayrağından daha çok 

ABD Bayrakları taşıdı, sözde bağımsızlıklarını kazandıkları gün. Yani düne kadar 

Antiemperyalist Cephede yer almış Halklar, Halkların baş celladı ABD’yi kurtarıcı olarak 

yere göğe sığdıramaz oldular. 

İkincisi ise: ABD’nin kısaca “BOP” denilen “Büyük Ortadoğu Projesi”dir. 

Bu projenin anası diyebileceğimiz eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, 

amaçlarını ya da BOP’la varmak istedikleri hedefi, 07.08.2003 tarihli Washington 

Post Gazetesi’nde “Transforming The Middle East–Ortadoğu’yu 

Dönüştürmek.” adlı yazısında açıkça dile getirmiştir. Bu projeye göre ABD’nin hedefi, 

Türkiye’nin de içinde yer aldığı, Fas’tan Basra Körfezi’ne, Afganistan’a kadar uzanan 

Ortadoğu coğrafyasındaki 25 devletin rejimini, sınırlarını ve haritalarını değiştirmektir. 

Bu istek soyut bir talep olmaktan çıkmış, Afganistan ve Irak’ın işgalleriyle ete kemiğe 

bürünmüştür. 

Ve şu anda İspanya’yla birlikte Türkiye, bu Projenin Eşbaşkanlığını yapmaktadır. Yani 

Tayyip’in unvanları arasında bir de BOP Eşbaşkanlığı vardır. 

Bu projenin, dolayısıyla da Eşbaşkanların (yani Tayyip’in de) amacı, Türkiye özelinde 

ele alınınca, Türkiye’yi en az üç parçaya bölmektir. Kısa ve öz söyleyişle Sevr’i 

hortlatmak, Yeni Sevr’i hayata geçirmektir. Bu da bir yakıştırmaca, akıl yürütmeyle varılmış 

bir sonuç değildir. Bu amaç, Amerikan Ordu Dergisinde yayımlanan ve Ortadoğu’ya vermek 

istedikleri yeni biçimin sınırlarını gösteren haritayla açıkça ortaya konmuştur. Ve bu harita, 

NATO askeri kolejlerinde, seminerlerinde ders olarak işlenmektedir. 

Emperyalistlerin Türkiye’yi bölmek, Yeni Sevr’i hayata geçirebilmek için uyguladıkları 

politikalarının en önde gelenlerinden biri, yeniden yaratılmak istenen “Ermeni Sorunu”dur. 

Bunun en önemli aracı da Türkiye’ye kabul ettirilmek istenen “Ermeni Soykırımı” tezidir. 

Emperyalistlerin Ermeni, Kürt ve Türk Halklarını yeni bir kan deryasına sürükleyecek bu 

oyununda, Ermeni Diasporası ve Yeni Burjuva Ermenistan Devleti gönüllü aktör olarak yerini 

almıştır. AB Emperyalistleri de arka arkaya parlamentolarından “Ermeni Soykırımı” kararları 

çıkarmaktadır. ABD ise bir yandan eyaletler düzeyinde işi götürürken (onlar aracılığıyla -şu 

ana kadar 36 eyaletin kabul ettiği- “Ermeni Soykırımı” kararları çıkarırken) diğer yandan bu 

tezi ikide bir tasarı olarak Temsilciler Meclisi’nin gündemine getirerek Türkiye’nin başında 

Demoklesin Kılıcı olarak sallamaktadır.  



Yani AB-D Emperyalistlerinin amaçları açıktır. Bu amaca hizmet etmezlerse bir gün 

bile iktidarda kalamayacaklarını bilen bizim satılmış Finans-Kapital+Tefeci-Bezirgân 

Sermayemizin ve onların temsilcisi olan siyasilerimizin ve onların emrindeki satılmış 

medyamızın da amacı bellidir. Ve anlaşılabilir. 

Bu satılmışlar güruhuna karşı İkinci Kurtuluş Savaşı vermek bu yüzden en acil güncel 

sorundur. Bu satılmışlar cephesine karşı Yurtsever, Halksever, Antişövenist, Antifeodal, 

Antiemperyalist bir Cephe örmek kendisine her sosyalistim diyenin baş görevidir. 

Gelgelelim küçükburjuva sol ortamımızda bu böyle olmuyor. 

Emperyalistler amaçlarına ulaşmak için “Project Democracy” adını verdikleri 

faaliyetler yürütmektedirler. Bu “Project Democracy” maymuncuğuyla açamadıkları kapı 

kalmamıştır. Birçok sol-solak geçinen kişi, kurum, hareket de buradan aldıkları ödeneklerle, 

Emperyalistlerin yolunu aydınlatacak “projeler” üretmekte bir sakınca görmüyorlar. Bunu 

devrimcilik, solculuk sanabiliyorlar. Gönüllü olarak Soros’un Zerzevat Devrimlerinin 

müstakbel piyonları olduklarının farkında değiller. Bunlara biz “gafiller” diyoruz. Kimileri 

ise domuzuna bilerek ve isteyerek, ya da üç kuruş çıkar uğruna bu iğrenç emperyalist 

oyununda rol alıyorlar. Bunlar da “satılmışlar” kategorisindedirler. 

Solculuk, Sosyalistlik, hatta Marksist-Leninistlik, o da kesmezse Maoculuk adına bu 

oyunda yer alanlara, ancak“Sahte Solcu” denebilir. 

Devrimcilik, Marksist-Leninistlik ciddi iştir. Halklarının çıkarını sonuna kadar tavizsiz 

savunmak, bu uğurda kelleyi koltuğa almak demektir. Solculuk adına AB-D 

Emperyalistlerinin Yeni Sevr’i hayata geçirmek için yürüttükleri “Ermeni Soykırımı” tezi için 

canla başla çalışmak, yayınlar çıkarmak, propaganda, ajitasyon, örgütlenme yapmak, 

emperyalistlerin değirmenine su taşımaktır. Bunun ise devrimcilikle, hele hele de devrimci 

ciddiyetle, hiçbir ilgisi yoktur. Bunu devrimcilik sanmak, tek ve en basit 

anlatımıyla “Soytarılık”tır. 

 “Ermeni Sorunu”nu koçbaşı olarak kullanarak Türkiye’yi emperyalist çıkarları 

doğrultusunda en az üçe bölmeyi ve bölgede kendilerine tam bağımlı yeni bir İsrail görevi 

yapacak olan  “Büyük Ermenistan”ı yaratmak isteyen emperyalistlere karşı en uyanık 

olmamız gereken günlerde yaşıyoruz. Bu uğurda en aktif biçimde mücadele etmeli, bu 

emperyalist oyununu bozmalıyız. Bu oyunu bozmak, Ermeni, Kürt ve Türk Halkları için hayat 

memat meselesidir. 

O yüzden hem Halklarımızı hem de devrimcileri uyarmak, kaçınılamaz bir görevdi. 

Bu kitap, bu görevi yerine getirmek için, bu konuda Halkın Kurtuluş Partisi Genel 

Başkanı Nurullah Ankut’un değişik zamanlarda verdiği Konferanslarda yaptığı 

konuşmalarından ve Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nde yayımlanan yazılarından derlenerek 

oluşturulmuştur. 

Derleniş Yayınları 



 

  

Ayrım I 
 

Hikmet Kıvılcımlı’nın Bedence Aramızdan Ayrılışının 34’üncü Yıldönümü’nde 

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut’un Yaptığı Konuşmadan 
  

Emperyalistler Türkiye’ye 

Yeni Sevr’i dayatıyorlar 

 

Evet, arkadaşlar, bir de Yabancı Parababaları Türkiye’ye ne diyor? 

Ermeni Soykırımı’nı tanıyın... 

Şimdi, 1915-20 yılları arasında olmuş, özellikle de yoğun kısmı 1915-16 yıllarında 

olmuş, yaşanmış bir trajedinin, 90 sene sonra Türkiye’nin önüne dayatma bir şart olarak 

konmasının anlamı ne?.. 

“AB Bekleme Odası’nda Türkiye’ye Dayatmalar” adlı bu gördüğünüz kitabın 

yazarı Gürbüz Evren, burada, Avrupa Birliği’nin temsilcilerinden bir sürü aktarma yapıyor. 

AB’nin bütün temsilcileri, “Ermeni Soykırımı”nı tanımadan AB’ye giremezsiniz, diyor, 

Şimdi, Sevr’e bakarsak: Sevr’de, şu anda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olan, yer 

alan toprakların bir bölümü, Ermenistan Cumhuriyeti diye, Ermenilere verilmiş durumda. 

Bu sınırlar nereden başlıyor? 

Bugünkü Ermenistan’dan çıkıyor, Ağrı’nın, Van’ın, Bitlis’in, Muş’un güneyinden 

geçiyor çizgi, yukarı kıvrılıyor. Yukarıda Erzurum’u ve Trabzon’u içine alacak şekilde 

Karadeniz’le birleşiyor. 

Bir Dinleyici: 16 il. 

Nurullah Ankut: Yani, o zaman 6 il. Bugünkü gibi değil illerin sayısı, Osmanlı’nın o 

döneminde 6 il. Ama şimdi… 

Dinleyici devamla: O zaman 6 il. 

Nurullah Ankut: Ama şimdi artık sayısı 16 il, sayarsak. Yani Türkiye’nin bu çember 

parçası içinde kalan bölgesi verilmiş durumda. Ve şu anki Ermenistan Cumhuriyeti de, eski 

Sovyetler Birliği’nin bir parçası olan Cumhuriyet de, Lozan’ı tanımıyor hâlihazırda. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin bugünkü sınırlarını tanımıyor. Ve o toprağı; “Kaybedilmiş Vatan” olarak 

görüyor. Ve Soykırım Müzesi’nde, o illerden getirilmiş toprakları hâlâ muhafaza ediyor, 

kutsuyor, ziyaret ediyor. 

Yine, burada aktarmalar yapıyor: Mesela Bir Fransız milletvekili açıkça: “Sevr’i 

Türkiye kabul etmelidir”, diyor. 

Şimdi, Ermeni dostu olmaları buradan kaynaklanıyor. Yani Türkiye’yi, böyle 

değersizleştirerek aşağılayarak; zalim, gaddar, kan dökücü, vahşi bir ulus bunlar zaten, 

geçmişte de bir sürü kan döktüler, diyerek bir parçasını Ermenistan diye koparıp götürmek 

istiyor. Yani, bu bölgede, güçlü bir direnç noktası ortadan kalksın istiyor. 

Sevr öncesi de emperyalistler aynı oyunu oynadılar. Yoksa Ermenilerle de, 1071’den 

itibaren, 1900’lere kadar, 1800’lü yılların sonlarına, son çeyreğine kadar, kardeşçe yaşamışız. 

Bir sorun çıkmamış aramızda, halklar arasında. 

Yine emperyalistlerin kışkırtmasıyla; güneyde, Kilikya Diyarı’nda Kilikya Ermenistan 

Cumhuriyeti, kurulacak diye bir vaatte bulunuyor 

Fransızlar. Adana, Antep, Maraş ve Urfa’yı içine alan bir bölgeyi “Kilikya Ermenistan 

Cumhuriyeti” diye vaat ediyor Ermenilere Fransızlar. O bölgede, olayları, o vaatle 

kışkırtıyorlar. 

  

Soykırım Nedir? 



Şimdi arkadaşlar, 1948 tarihli, Birleşmiş Milletler’in Soykırım tanımını 

okuyacağız buradan. Birleşmiş Milletler,“Soykırım Suçunun Önlenmesine ve 

Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme”, diye tanımlıyor. O başlık altında tanımlıyor. O da 

şudur: 

Bu sözleşmenin ikinci maddesine göre (dikkat edelim arkadaşlar): 

“Madde 2- Bu Sözleşme bakımından, ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu, 

kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla (niyetiyle) işlenen aşağıdaki 

fiillerden herhangi biri, soykırım suçunu oluşturur.” 
Yani böyle bir niyetle yola çıkacaksın, diyor. Önce: niyet... Hani hukukçu 

arkadaşlarımız, ceza hukukçusu arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Bir fiile suç belirlerken, önce 

hangi kasıtla işlenmiş o suç, ona bakılır… Hukukta, kasıt kavramı geçer. Niyet… Hangi 

niyetle işlenmiş o suç, o davranış? Hangi niyetle?.. Yani, sebebi ne? Hangi sebepten dolayı 

işlenmiş, ona bakıyor. Yani burada sebebi koyuyor. Sebep bu, diyor. Böyle bir niyetle eylemi 

yapmış olacaksın. 

Şimdi Ermenilerle 600 yılı aşkın bir süre birlikte yaşamış olan Osmanlı, böyle bir niyet 

sahibi miydi? (Kaldı ki, Türkler 1071’den beri Ermenilerle birlikte 850 yılı aşkın süredir 

kardeşçe yaşamışlardır, Anadolu’da) 

Eğer böyle bir niyete sahip olduğunu iddia edersek, o zaman da şu soruyu sormamız 

gerekir: Böyle bir niyete sahip idiyse, o zaman bunca süre niye kardeşçe yaşadı? 

Bu soruları sormamız gerekir, arkadaşlar. Kaldı ki, Osmanlı, ulusa dayanan, kavme 

dayanan bir devlet. Bir imparatorluk değil. Adı üstünde: Antika İmparatorluk. 

Antika imparatorluklarda ortak bağ ne? 

Din, din kardeşliği yani ümmetçilik... 

Osmanlı’da ümmet deyince de akla gelen, Hz. Muhammed ümmetidir. Bu İmparatorluk 

içinde kurucu unsur olarak yani Türk olarak yer alanlarsa bir avuç insandır. Bugün itibarıyla 

Osmanlı’nın sahip olduğu sınırlar içinde kurulmuş 36 civarında resmi devlet var. Bunlardan 

22’si Arap Ulus’nun oluşturduğu, yani tek bir ulusun oluşturduğu devlettir. Yani Arap 

Ulusu’nu da gönlünce sömürebilmek için (çok büyük bir ulus) 22 parçaya bölüyor. 

Ve nitekim işte görüyoruz, böyle bölmese, şu andaki eziyeti, işkenceyi, katliamı 

yapabilir mi Arap Ulusu’na, emperyalist haydutlar? 

Yapamaz. 

Böyle küçük küçük parçalar oluşturdu: Bir sürü kukla uşak devlet kurdu. Ondan sonra 

her bir parçayla istediği gibi oynuyor. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Yani 22 devleti 

bir tek ulus sayarsak, geriye 14 ayrı ulus var. Bir de Arap Ulusu: 15. Kaldı ki bir de Kürt 

Ulusu var. Yani 16 ayrı ulustan insanı bir arada tutuyor Osmanlı. Kendisi azınlık… 1900’lü 

yılların başlarında 30 milyon civarında nüfus yaşıyor bu sınırlar içinde. 

1923’te ne görüyoruz, arkadaşlar, ne kalmış? 

1927 Nüfus Sayımına göre 13 milyon 648 bin 720 kişi. Kaldı ki, bunun 3 milyonu Kürt 

milliyetinden insanlarımız. 10 milyon Türk… Bildiğimiz gibi, 3 milyon civarında da her iki 

milliyetten yani Türk ve Kürt insanımızın kaybı var Birinci Cihan ve Kurtuluş-Kuvayimilliye 

Savaşlarında… o 8 yıllık dönemde. Yani 13, 16 milyon diyelim; Birinci Emperyalist Paylaşım 

Savaşı öncesindeki nüfusumuz. Yani 30 milyonun ikide biri Türk ve Kürt. Bu kadar az. 

Şimdi, böylesine bir devlet-imparatorluk, bu amaçla bir katliam yapabilir mi? Bir 

soykırım yapabilir mi, arkadaşlar? 

Yapmaz. Bence yapmaz. 

Kaldı ki, işin daha ilk başında Osmanlı’yı kuran insanlar da, İlkel Komünal Toplum 

insanları, Barbar insanlardır. Ulusçuluk yok onlarda. Burada gördüğünüz gibi, bir yığın kitap 

getirdik ama zamanımız doldu işte ne yazık ki. Osmanlı’yı kuran insanlar da kurdukları 

devletin sınırları içinde çok küçük bir azınlık. Koca Anadolu’da toru topu 400 çadır. 

Kavmiyetçilik, bugünkü anlamda ulusçuluk yapsa devlet kurduğu topraklar üzerinde yaşayan 



insanları bir arada tutamaz, o insanları yönetemez. Bu yüzden Osmanlı’nın milliyetçilik gibi 

bir anlayışı olmamıştır. 

Zaten, Orhan Gazi’nin, yani Osman Gazi’den sonra imparatorluğun ikinci 

başkurucusunun, yani devlet başkanının, 4 eşi var. Bir teki Türk; Mahmut Alp’in kızı. Biri 

Bizans İmparatoru 3’üncü Andronikos’un kızı. Bir diğeri Bizans başkumandanı (daha sonra 

imparatoru) Kantakuzenos’un kızı. Biri de Yarhisar Tekfuru’nun kızı. Ve Birinci Murat’ın 

annesi, Yarhisar Tekfuru’nun kızı. Yani böyle ırksal, kavimsel bir ayrılık gayrılık, seçicilik 

yapmıyor Osmanlı. 

Fatih Mehmet, en ünlü imparatorlardan biridir malum. Zağanos Paşa’sı var bildiğimiz 

gibi. Ünlü paşa… Zağanos Paşa, adı üstünde zaten büyük olasılıkla Rum. Ama net milliyet 

belirleyemiyor Tarihçiler. Arnavut olduğunu söyleyenler de var. Bu Zağanos Paşa, Fatih’in 

hem eniştesi, hem de kayınpederi. Yani hem kız kardeşi onunla evli, hem de kızı, Fatih’in eşi. 

Diğer padişahlar da böyle. Sokullu Mehmet Paşa, Sırp. Bir kardeşi papaz. Yani, Osmanlı’da 

böyle bir kavmiyet yok. Çünkü o, Hz. Muhammed’in yolunda. Onun için önemli olan, Şeriatı 

uygulamak. Yani Hz. Muhammed’in dinini yaymak. Ve insanlığa, orada gösterilen şekilde, 

eşitlik, adalet sağlamak; böylesine insancıl bir düzen kurmak… İlk Osmanlı Gazilerinin 

benimsediği düzen de bu. Zaten bu yüzden Dirlik Düzeni denilir, Osmanlı’nın kuruluşundaki 

ekonomik düzenine. Tabiî zaman içinde derebeyleşti Osmanlı. Bu düzeni de bozuldu. 

Sonraları KesimDüzenine geçildi.   

Kısaca, özetlersek bu süreci: 

Osmanlı giriyor, zapt ediyor. Hemen oradaki Tekfuru (Bizans derebeyini) ortadan 

kaldırıyor. Toprağı, oranın üretmen halkına paylaştırıyor. Ve her çift başına… 

Yani… 

Çift ne demek arkadaşlar? 

Tarlayı sürecek, ekini harmana taşıyacak, sonrada onu düvenle ezecek, buğdayı, samanı 

eve, samanlığa taşıyacak 2 iş hayvanı, demek: 2 öküz, yahut 2 at. İşte buna, çift deniyor. 

İkiden kaynaklı: Çift. Ki bu işle uğraşana da, çiftçi deniyor. Çiftçi buradan geliyor, arkadaşlar. 

(Şimdi bazı toprak burjuvaları var, çiftçilik yapıyoruz, falan diyorlar. İlgisi yok bunların 

çiftçilikle.) 

Arazi verimliyse 60-80 dekar, orta verimlilikte ise, 80-100 dekar;  kıraçsa, kuraksa, 100-

150 dekar arazi veriyor. Yani fark iradını da böylece ortadan kaldırmış oluyor. Burada bile, 

böylesine bir eşitlikçi adalet gözetiyor Osmanlı. Dirlik Düzeninde Müslüman olandan ürünün 

onda biri, devlete gidecek. Onda dokuzu üretmen köylünün olacak. Hıristiyan olandan da 

ayrıca nakit olarak bir haraç alıyor. Baş vergisi, deniyor ona da. Buna karşılık Hıristiyanlar 

askerlik yapmıyorlar. Alınan baş vergisi de verimli arazinin 2 dönümünden 1 akça, kurak 

arazinin 5 dönümünden 1 akçadır. Yani bu kadar cüz’i bir para. Diyelim 150 dönüm kıraç 

araziye sahip bir çiftçi, 5’e bölersek, 30 akça yıllık baş vergisi verecek, ürünün de onda birini 

verecek, Hıristiyan çiftçi. 

Yani, bu sayede, Kurtuluş Yolu’nda da anlattığımız gibi, ilk Osmanlı Gazileri, 

Bizans’tan şehirler almak için kuşattıkları zaman, Hıristiyan halk, kurtarıcı olarak bekliyor, 

karşılıyor onları. 

Buraya getirmediğim bir kitapta, “Bizansın Son Yüzyılları” adlı kitapta İngiliz 

Tarihçi Donald M. Nicol, şöyle der: “İznik’i kuşattığı zaman Osmanlı, şehir açlıktan 

kırıldığından ya da surları yıkıldığı için teslim olmadı. Çıkarlarının nerede olduğunu 

gördükleri için teslim oldu.” 
Yine burada bir Bizans Tarihçisi var... Ama… Zamanımız yok, artık giremeyiz buna. 

Ne kadar kaldı? 

Başkan: 15 dakika. 

Nurullah Ankut: 15 dakika. Felaket. Çok az kalmış zaman. 



Bir iki cümleyle bu Tarihçinin değerlendirmesini anlatırsak; Atina’yı alırken Osmanlı, 

Atinalılar gelip, Fatih’ten rica ettiler, diyor, bizi kurtarın, diye. Kimler var o zaman? 

Fransızlar var, Roma İmparatorluğu’nun kalıntısı İtalyan derebeyleri var, Katalanlar var. 

O derebeylerin elinde inliyor halk. Fatih’e geliyorlar; bizi kurtarın, diyorlar. Gidip Atina zapt 

ediliyor. Aşağı yukarı ilk fetihler hep böyle. 

Ama sonradan, tabiî aynı akıbete Osmanlı da uğruyor, derebeyleşiyor. O zaman 

Osmanlı beyleri, paşaları artık Karun oluyor, Firavun oluyor. 

Mesela, bir tekinden, bir örnek verelim, Kanuni’nin sadrazamlarından Rüstem Paşa: 

“Öldüğü zaman: “Rüstem Paşa’nın malikânesi içinde şunlar mevcut idi: 815 

çiftlik, 476 su değirmeni, 1700 cariye ve köle, 2900 binek atı, 116 deve, 5000 müzeyyen 

işlemeli hil’at (yani kaftan), 4900 zere, 10600 baş kisvesi, 600 gümüş ve 500 altın ile 

işlenmiş ve tersiy edilmiş [mücevherler takarak süslenmiş] eğer, 130 çift som altın özengi, 

760 murassa [kıymetli taşlarla süslenmiş] kılıç, 1100 müzeyyen [bezenip süslenmiş, 

ziynetli] mızrak, 800 Mushafı Şerif (ki bir kısmının kabları mücevherle işlenmiş 

idi), (Kur’an’ı bile, mücevherle işliyor. Hz Muhammed’in yaşayışına bakın, bunlara bakın. 

Ne ilgisi var?.. – N. Ankut) 5000 cilt kitap, 32 büyük mücevher taşı (ki 220.000 altına 

eşdeğer) Nakit ve külçe olarak iki milyon duka altını kıymetinde idi.” (Tarihül Ebülfaruk, 

c. III, s. 279-280. Aktaran: Hikmet Kıvılcımlı, Osmanlı Tarihinin Maddesi Üçüncü Cilt, s. 49) 

Yine Kanuni’nin bir sadrazamı: 

“Ayas Paşa: Rekoru avratcılıkta kırdı. Mezar taşına “Avrat yüzünden mevt” 

olduğunu yazdıran Osmanlıların bu seçme örneği harem dairesini haraya çevirdi. 

Sürüyle kadın besledi. Emlâk ve akarı ile İstanbul'un bir semtini kapladı. Evinde 40 

beşik birden sallanır, avlusunda 120 çocuk (kendi öz evlatları) oynardı.” (H. Kıvılcımlı, 

age, s. 49) 

Yine: 

“Vezir-i Azam Lütfü Paşa: Hamam mukabelesi denen, sulu mukabele denen hamam 

âlemleriylemeşhur. 

Yine: 

Vezir-i Azam İbrahim Paşa: Yine, Karun… 

Yani artık bunlar geliyor. Osmanlı’yı, gerçek Osmanlı ruhunu, parça parça koparıp 

öldüren bunlar. Yani bu Tefeci-Bezirgânlar. 

Ne diyor Kıvılcımlı Usta burada? 

“Osmanlı neden yıkıldı? 

“Tefeci-Bezirgânlık, Osmanlı Dirlik Düzenine, her geçen gün daha yaman bir 

şekilde saldırdığı için, yıkıldı.” (age) 

İşte Marks da Yahudiliği öyle anlatıyor. Yahudilik de Tefeci-Bezirgânlığın tipik 

temsilcisi çünkü. Kökenleri aynı. Tayyipgiller’in de aynı. 

İşte Osmanlı bundan yıkıldı. 

Burada şu noktayı da belirtmiş olalım: Kanuni’nin, neredeyse sadrazamlarının tamamı, 

Türk değildir. Yani kavmiyet yok Osmanlı’da. Çünkü ulusa dayanan bir devlet değil Osmanlı 

İmparatorluğu. 

Şimdi, Osmanlı’nın anlayışı tümüyle böyle olduğu için yukarıda gördüğümüz tanımın 

kapsamına uyan, yani o amaçla bir Ermeni Soykırımı yapılmış olması mümkün değil. 

Osmanlı arşivlerine göre o zaman, 702 bin Ermeni insanımız göç ettirilmiş. Sonradan Talat 

Paşa’nın bir defteri bulundu, dendi. Orada, 924 bin civarında Ermeni insanımız göç ettirilmiş. 

Osmanlı istatistiklerine göre, 1914’te Osmanlı’nın yaptığı son nüfus sayımına göre: 1 

milyon 294 bin 851 Ermeni vatandaşımız var. Ermeni nüfusun tamamı bu. Bu nüfusun 924 

bin 158 bini güneye, savaş dışı bölgeye göç ettirilmiştir. Bugün ABD devlet arşivlerinde 

bulunan bir belgeye göre, ABD’nin Halep Konsolosu Jackson’ın İstanbul’daki ABD 

Büyükelçisi Henry Morgenthau’ya gönderdiği 3 Şubat 1916 tarihli rapora göre, Tehcire tabi 



tutulan Ermenilerin 486 bini o bölgeye ulaşmıştır. Ve bu nüfus, Halep’e, Deyrizor’a, 

Lübnan’a, Ürdün’e, Musul’a vb. yerlere yerleştirilmiştir. Zamanın Ermeni önderlerinin dile 

getirdiklerine göre de Tehcir’den önce ve sonra toplam 400 bin Osmanlı Ermenisi, Rusya 

Ermenistan’ına ya da Taşnak Ermeni Cumhuriyeti’ne göç ediyor. Tabiî bu göç edenlerin 

içinde hastalıktan, besinsizlikten ölenler oluyor. Kalanlardan da aynı sebeplerden ölenler 

oluyor. Tabiî intikam hırsıyla öldürülenler de oluyor. Kaldı ki, bir de bu süreç içinde 

Ermenilerden Amerika’ya gidenler var, Avrupa’ya, İran’a, Mısır’a, Kıbrıs’a gidenler var. 

Özetçe, 486 bin civarında insan, Suriye, Lübnan, Ürdün’e, Filistin’e vb. yerleştiriliyor. 

Yani güvenli sınır bölgelerine göç ettiriyor Osmanlı. 

Demek istediğimiz, bu trajik süreçte hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerinin sayısı 

hiçbir biçimde bugün, Osmanlı’yı Soykırımla suçlayanların iddia ettikleri sayılara ulaşmaz. 

Kaldı ki, o tarihlerde İngiliz Savaş Propaganda Bürosu  (Foreign Office)’in yayımladığı 

ünlü “Mavi Kitap”a göre bile bu süreçte hayatını kaybeden Osmanlı Ermenisinin sayısı 600 

bindir. Bu yayında kaynak gösterilen tanıkların bir kısmı kimliği belirsiz, diğerleri de çok açık 

ve kesin biçimde Ermeni yanlısı kişilerden oluşmaktadır. Yani bu rakam oldukça tek yanlı, 

objektiflikten uzak ve tabiî abartılıdır. 

1914 Sayımında ortaya konan Ermeni nüfusa ilişkin rakamın, diyelim ki, bazı 

eksikliklerden ve yanlışlıklardan dolayı kesinliği yoktur. Buna biz o nedenle tüm o 

eksiklikleri telafi etmek üzere 200 bin daha ekleyelim; böylece yuvarlak hesap eder 1 milyon 

500 bin. 

Zamanın Ermeni önderlerinin öne sürdüklerine göre 400 bin Osmanlı Ermenisi 

Rusya’ya, Taşnak Ermenistan’ına göç ediyor. 486 bini de ABD raporlarına göre güneye göç 

ettiriliyor. Bu iki rakamın toplamı 886 bin eder. Bir buçuk milyondan bunu çıkarırsak, kalır 

614 bin. O dönemde İstanbul, İzmir gibi Tehcir uygulaması dışında kalan illerimizle diğer 

Anadolu illerimizde 300-350 bin Ermeni nüfusun var olduğu bilinmektedir. 614 binden bunu 

da çıkarırsak, kabaca geriye kalır 300 bin. Tabiî yukarıda söz ettiğimiz gibi, diğer dış ülkelere 

edilen göçler de var. 

İşte bu rakamlar çerçevesinde o trajik süreçte hayatını kaybeden Ermeni insanlarımızın 

sayısını kabaca, tahmini olarak, gerçeğe en yakın biçimde bulabiliriz. Fakat bu rakamlardan 

kesin, net rakamı ya da sonucu bulmamız, bilmemiz olası değildir. 

1921 yılı başında Ermeni Patrikhanesi’nin hazırladığı bir tabloya göre Anadolu ve 

Ortadoğu’daki Osmanlı Topraklarında yaşayan veya eski yerlerine dönen Ermenilerin toplam 

sayısı 644 bin 900 olarak verilmektedir. Bu sayıya yine Taşnak Ermenistanı’na göçen ya da 

kaçan 400 bin Ermeni insanını eklersek 1 milyon 44 bin 900 rakamını elde ederiz. Bir buçuk 

milyondan bunu çıkarınca da 455 bin 100 rakamını buluruz. Tabiî bu rakamın içinde, 

yukarıda söz ettiğimiz gibi, İran’a, Mısır’a, Irak’a, Avrupa ve Amerika’ya giden Ermeni 

insanlarımız da vardır. İşte bütün bu yabancı ülkelere giden Ermeni insanlarımızın net sayısını 

bilebilseydik, yaşanan trajik süreçte hayatını kaybeden Ermeni insanlarımızın sayısını da 

gerçeğe yakın biçimde bulabilirdik. 

Bütün bu rakamlardan sonra bizim çıkardığımız sonuç: o acılı dönemde hayatını yitiren 

Ermeni insanlarımızın sayısı birkaç yüz binden fazla olamaz. Yani bizce iki ya da üç yüz bin 

civarında, belki biraz daha fazla Ermeni insanımız hayatını yitirmiştir, bu trajedide. Böyle bir 

tahmin gerçeğe ve akla uygun görünmektedir bizce.    

  

Ermeni vatandaşlarını neden göç ettiriyor Osmanlı? 
İşte burada: “Yetmişlik Bir Subayın Hatıraları” adlı Em. Kurmay Albay Rahmi 

Apak tarafından yazılan bir kitap var. Okursanız arkadaşlar, Hatıralar’ın içten olduğunu 

satırlardan anlayacaksınız. Yani bazen düşmandan kaçtığını, korktuklarını da anlatıyor burada 

kendisi, yaptığı kahramanlıkları da anlatıyor… Ama satırlar; ben içtenim, diyor. Hani hep 



söylerim; bir kitabın satırlarında içtenlik kendini ele verir, ama yalan da ele verir, bence. Bu 

gözle bakınca kitabın içtenlikli olduğu açıkça görülüyor. 

Mesela, diyor ki: 

“İnsan olduğuma utandığım ve ömrüm boyunca iğrenç duyacağım facialar…” 
O zaman, arkadaşlar, Osmanlı 5 cephede birden savaşıyor. 5 cephede… Birinci Dünya 

Savaşında... Yine, bugünkü yöneticiler gibi, aptal, ahmak yöneticilerin kararıyla, felakete 

itiliyor Osmanlı. Ve kaybedilmiş bir savaşa giriyor, Osmanlı. 

Alman Genelkurmayında çok önemli, Birinci Dünya Savaşının, Almanya için strateji 

planlarını yapan kumandanSchlieffen -konudan konuya geçiyoruz çağrışımlarla, her şey 

birbirine bağlı- “savaşı 6 ay içinde bitirmeliyiz” diyor. O yüzden bütün kuvvetlerimizi Fransız 

Cephesine yığmalıyız. Rusya Cephesi zayıf kalsın, önemli değil. Onlar ilerlese, bir sürü 

bölgemizi işgal etse bile, Çarlık Rusyası’nın yine hakkından geliriz, diyor. Rusya’nın geri 

olduğunu biliyor. Güçlü kapitalist, esas dünyayı yağmalamak için aralarında kapıştıkları 

düşman Fransa. Bütün gücümüzü buraya yığalım, kısa sürede netice alalım, diyor. Eğer savaş 

uzarsa, teslim alamaz ya da barış şartlarını kabul ettiremezsek, hemen barış yapalım. Şartlar 

ağır olabilir, ama gecikme halinde, şartlar daha da ağırlaşacak, diyor. 

Ve Alman Devleti, generalin bu strateji planına uymuyor. Tersine, biz orada da 

olmalıyız. Savaşın başında Ruslara karşı toprak kaybetmeyi göze alamayız. Bunu 

kabullenemeyiz. Böyle bir durum bizim iktidarımızın felaketiyle sonuçlanır. Ben felakete 

uğrarım diyor, Kayzer ve hükümet temsilcileri. Askeri güçlerini eşit oranda pay ediyorlar. 

Böyle olunca da, Fransa Cephesinde istedikleri neticeyi alamıyorlar. İsmet İnönü,  öldüğü yıl 

Lozan’la ilgili olarak bir radyo konuşması yaptı; Lozan’ın yıldönümü olan 24 Temmuz 

1973’te.  Bu radyo konuşması çok ilginç, ibretlik derslerle dolu, arkadaşlar. 

Burada şunu da söyleyeyim, bu zamana kadar, İnönü’nün ve Mustafa Kemal’in 

ağzından, Sovyetler aleyhinde, Sosyalist Kamp aleyhinde tek cümle çıkmamıştır, arkadaşlar. 

Burada da çıkmaz. 

Bir yıl geçiyor. Savaş kaybedilmiş Almanya için. Ondan sonra Osmanlı’yı savaşa 

sokmayı planlıyor Almanya. Yani biz - İnönü de söylüyor- kaybedilmiş bir savaşa girdik, bile 

bile girdik. 

Ve eğer Almanlar kazansaydı, ne olacaktı? 

Yine İnönü, Kuvayimilliye’nin iki numaralı kumandanı, bir Alman generalle, Bronsart 

Paşa’yla konuşuyor: 

“Savaşa girdiğimiz günlerin birinde, Büyük Karargâhta, benim gibi başka 

Genelkurmay subaylarının da bulunduğu bir sırada Bronsart Paşa’ya (Türkiye 

Orduları “Başkumandanlığının Genelkurmay Başkanı Bronsart Paşa idi. Büyük 

Karargâhtaki şubelerin birçoğunu Alman subayları, Müdür olarak idare ediyorlardı.) 

sordum: 

“- Savaş yapılıyor, ne olacak, kazandınız ne olacaksınız? Bu kadar büyük 

fedakârlığın karşılığı nedir?” (Yani savaş konusundaki hırslarının nedenini Alman generale 

soruyor: niye bu kadar ısrarlısınız savaş çıkarmakta ve sürdürmekte? – N. Ankut) 

“- Belçika,  Belçika!” diye cevap verdi. 

“Tekrar sordum: 

“- Belçika bu kadar fedakârlığı karşılayacak bir değer midir? Belçika’nın nesi 

var? Eti ne, budu ne? 

“Bronsart Paşa, “- Evet ufaktır, ufaktır ama çok değerlidir” dedi. 

“Ben kendisini sıkıştırmaya devam ettim. Israrla kendisine soruyordum: 
“- Savaştan sonra ne olacak? (ve dikkat edelim, arkadaşlar  – N. Ankut) 

 “Nihayet baklayı ağzından çıkardı: 

“- Türkiye!” dedi. 



“Bunu, Türkiye’yi kazanacağız, manasına söylediğini anladım.  Fena halde 

çarpılmıştım ama, kendimi tuttum.” 
“- Evet, dedim, ne şekilde? Nasıl olacak?” (Kimin karşısında bulunduğunu anladı. – 

N. Ankut) 

“- Beraber çalışacağız” cevabını verdi. 

“- Savaştan sonra beraber çalışacağımızı düşünmüyoruz” dedim. 
“Bronsart Paşa niyetlerini daha çok açığa vuran bir cevap verdi ve dedi ki: 

“- Anlıyorum, düşünmüyorsunuz ama kaç kişisiniz? Bu fikri devam ettirecek kaç 

kişisiniz?” 

“- Varız kâfi derecede” dedim. 
“Bu benim işittiğim adamın tasavvuru idi. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu bir 

hasta adam üniformasını giymişti. Tabiî olarak bir istismar konusuydu. İstismar yani 

sömürü arazisi sayılıyordu. Her devlet bunu düşünüyordu. Bunu sonra biraz daha 

anlatırım” (İsmet İnönü, Hatırılar, Birinci Kitap, s. 154) diyor ve anlatıyor İnönü, arkadaşlar, 

açık açık da, zaman yok... 

Yani, Almanya kazansa biz yine yokuz. Aynı durumla, Sevr benzeri bir durumla yine 

karşılaşıyoruz. Ama ahmak paşalar, başta Enver Paşa, Osmanlı’yı bu kaybedilmiş savaşa 

sokuyorlar. 

5 cephede birden savaşıyor Osmanlı. Yine Çanakkale Savaşı sonrası… Ordu 

yıpranmış... Bu gördüğünüz Genelkurmay Basımevi yayını “Harp Tarihi” adlı kitapta 

Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın Galiçya Cephesi anlatılır. Burada anlatılana göre 

Almanlar diyor ki: yahu Çanakkale Savaşı’ndan yeni çıktı. Biraz öncesindeyse Trablusgarb ve 

Balkan Savaşları’nda iyice yıprandı. Biraz dinlensin, kendini toparlasın, eksiklerini yerine 

koysun, yaralarını onarsın Ordunuz. Almanların böyle demesine rağmen bizim paşalar, 

Almanya’ya yaranmak için Batı Cephesi’ne bir sürü asker gönderiyorlar, tümen tümen… 

Hani kıraldan çok kıralcı denir ya işte tam o anlayış… Böyle olunca, bizim güneydeki 

cepheler de zayıf kalıyor. Bir sürü evlad-ı vatan, yok yere heba olup gidiyor orada. Yani 

nereden baksanız felaket… Şimdiki yöneticiler gibi aynı... Bu kadar basiretsiz, öngörüsüz, 

ahmak, namussuz duruma gelmişler artık. 

O haldeyken işte, Ruslar da Ermenilerle beraber yukarıdan saldırıyor. Yine 

anlattım, Falih Rıfkı Atay yazıyor; 1917 Ekim Devrimi olduğu anda, Çar orduları Sivas’ta. 

Oraya gelip dayanmışlar... Sivas’a kadar gelip, dayanmış Rus Ordusu. İnsanın İstanbul’a 

Lenin’in bir heykelini dikesi geliyor, diyor, Falih Rıfkı Atay. Burjuva 

yazarı… “Çankaya” adlı kitabında. Açın okuyun Çankaya adlı kitabını… Ekim Devrimi 

böylesine büyük bir lütuf Türkiye için o zaman. Kardeşçe dayanışılıyor, her türlü yardım 

veriliyor. Ve Emperyalistleri yenmemiz, bu şekilde kolaylaşıyor. 

Şimdi dönersek “Yetmişlik Bir Subayın Hatıraları”na. Savaş hatıralarını anlatıyor 

Em. Subay Rahmi Apak: 

“Bizim solumuzda 29’uncu Tümen bulunuyormuş. İstirahat edilince, bizim 

tümenle bu Yirmi dokuzuncu Tümenin aralarında irtibat sağlamak için harita üzerinde 

gösterilen ve oralarca Gom tabir edilen bir mevkie her iki tümenin birer manga asker 

yerleştirmesini ve bu tümenlerin kurmaybaşkanlarının bizzat bu mevkie giderek 

birleşmelerini… (filan diyerek anlatmayı sürdürüyor. Şimdi zaman yok tamamını okumaya... 

Evet, oraya gidiyorlar. Yolda… – N. Ankut) (…) Bu esnada, üç dört yüz metre ilerimizden, 

atlı üç başıbozuğun (yani bölgenin Müslüman çetecileri – N. Ankut) bir iki silah 

patlattıktan sonra dörtnal uzaklaştıklarını gördüm. Acaba ne olmuştu? İhtiyatlı ihtiyatlı 

yürürken iki Çerkes atlısının bana doğru koştuklarını gördüm. (Çerkes köyleri de var 

bölgede o zaman – N. Ankut) Benim kurmay olduğumu, pantolonumdaki kalın kırmızı 

zırhlardan anlamışlar. Şikâyetleri varmış. Bizim, tümen emir subayı Abidin, bunların 

köylerinden iki hayvan almış. Yani at almış. Hiç Çerkes’in atı alınır mı? (Ramazan, 



Hakan?.. Ramazan Yoldaş: Alınmaz... Alınmaz… Nurullah Ankut: Alınmaz! Alındı mı, 

kutsalına el atmışsın demektir.) Emir subayımız Abidin oldukça plavkacıdır, tabiatını 

bilirim.  Gideceğimiz yeri daha kolay bulurum mülahazasıyla, benimle birlikte 

gelmelerini söyledim. Biraz sonra bu silah patlayan taşın önünden geçiyoruz. Kulağıma 

çocuk ağlamaları geldi. Bir de baktım, bu taşın ileriye doğru set yapmış yerinde üç dört 

yaşlarında iki kız çocuğu oturmuş ağlıyor. Yanlarına yaklaştım: “Niye ağlıyorsunuz, 

sizin ananız babanız yok mu?” diye sordum. Türkçe anlıyorlar. Fakat cevap 

vermiyorlar. Ağlamakta devam ediyorlar. Çerkeslere: “Bu çocukları alın da köyünüze 

götürün” dedim. Çerkes’in birisi hayvan üzerinde doğrularak çocuğun birisine elini 

uzattı. Tam bu sırada, hemen yandaki mağaranın içinden otuz yaşlarında kadar bir 

kadın çıktı. Çenesinden bir kurşun yemiş, kan içinde: “Kadın seni kim vurdu, bu 

çocuklar senin mi, aşağıya in de senin yaranı sardıralım” dedim. Kadın bir kere bana 

baktı, bir kere de çocuklarına baktı, sonra birdenbire kendisini aşağıya attı. Yükseklik 

beş altı metre. Aşağıya taşlar üzerine düştü, inlemeye başladı. Derhal yanımdaki 

atlılardan birisini sıhhiye bölüğüne gönderdim ve bir sedye getirip kadını almalarını 

tembih ettim. Bu defa çocukları almakta olan Çerkes, büyükçe olan kız çocuğunu 

alırken bu çocuk yanımdaki diğer bir mağarayı göstererek: “Burada da benim 

kardeşim var” dedi. Çerkes oraya tırmandı ve on beş kadar yaşında bir erkek 

çocuğunun ölü olarak yatmakta olduğunu söyledi. 

“Vay zalim başıbozuklar. Demek ki bu çocukların ağlaması üzerine gelmişler, 

taşın içindeki iki kovuğa silahlarını boşaltmışlar, birisinin içindeki Ermeni oğlanını 

öldürmüşler, diğerinin içindeki anasını da çenesinden yaralamışlar. Rusların ric’ata 

başlaması üzerine onlarla birlikte kaçmak isteyen ve yürüyemeyen bu Ermeni kadınının 

Liz köyünden olduğunu tahmin ettim. Tabiî, bu iki küçük çocuk ile bu kadıncağız, ric’at 

eden Rus askerleri tarafından yardım göremeyince, ne kadar yürüyebilir? Buraya 

sığınmış, bu akıbete uğramış. İki küçük kız çocuğunun önünde ve belki de öldüğünü 

bildiği ve gördüğü genç oğlunun cesedi yanında, vahşi ve merhametsiz bir âlem içinde 

bu kadın intihardan başka ne yapabilirdi? Bu nasıl insanlık, bu ne vahşet? Gözlerim 

yaşlarla dolmuştu. Çerkesler iki kız çocuğunu terkilerine aldılar. Ben de askerlik 

vazifemi yapmak için acele işime gittim. Yarım saat sonra emredilen yere geldik.” diye 

devam ediyor arkadaşlar. 

Şimdi bunun hemen arkasından: 

“15 yaşındaki zavallı Türk kızı neden kendini Murat Nehrine atarak boğuldu? 

“Karargâha geldim. Çadırların kazıkları kakılıyor ve kuruluyor. Hayvanımdan 

inmek üzere iken iki askerin, topallayan bir kızı iki taraftan kollarından tutarak bana 

doğru getirdiklerini gördüm. Topallayan kız, Erzurum şivesi ile: “Aman ağam, ben 

yandım…” dedi ve yere düştü. Ne olmuştu? Kızı tutan erlerden birisi bir kâğıt uzattı. 

İleri karakola memur bir bölüğümüzün yüzbaşısı gönderiyor. Bunlar, tertibat almak 

için ilerlerken Murat Suyu’nun hemen kenarında bir topluluğun üstüne uğramışlar. 

Askerlerimizi gören erkekler kaçmaya başlamış, bizimkiler üzerlerine ateş etmişler. 

İkisini vurmuşlar, diğer üçü kaçmaya muvaffak olmuş. Fakat aralarındaki iki kızdan 

donları çıkarılmış olan birisi, askerlerimizi görünce hemen kendisini suya atmış ve 

boğulmuş. Vay zavallı yavrular, bunlar civardaki bir Türk köyünden imişler. Bu beş 

namussuz Rus ve Ermeni döküntüleri tarafından saatlerce kirletilmişler, kurtarılıp 

getirilen kızcağızın da topallaması bu kirletme yüzünden imiş. Kendini suya atan kız, bu 

şerefsizliğe tahammül edememiş. Kendi millettaşlarından utanmış ve ölümü tercih 

etmiş. 

“Ayaklarımın önünde yere yuvarlanan esmerce, fakat yüzünün hatları çok 

muntazam, çok şirin ve güzel bir kız. Gözlerimden yaşlar tekrar boşaldı. Ben o zaman 

yirmi sekiz yaşında ve bekâr idim. Derhal bu kızla evlenmeye karar verdim. Çerkeslerin 



eline bolca para verdim: “Bu kızı köyünüze götürünüz ve buna bakınız. Allah kısmet 

ederse ben bu kızla evleneceğim” dedim. Emir subayının aldığı iki hayvanı da 

Çerkeslere, geriye verdim.” diye gidiyor, arkadaşlar da… (agy., s.118-120) 

Ruslar gibi Vatikan Katolik Kilisesinden bağımsız olan Ermeniler, Rus Ordusu’nun 

bölgeyi işgaliyle birlikte, İngilizlerin, Fransızların ve Rusların kışkırtmasıyla, Osmanlı’nın 

Müslüman köylerini basıyorlar ve bu türden caniyane işler yapıyorlar. Ve Yetmişlik Subay, 

daha birçok olay anlatır... (Ermenilerin bağlı olduğu kilise, kendi Gregorian Kilisesidir. 

Merkezleri de Eçmiyazin’deki Katoğikosluktur.) 

Onun üzerine Osmanlı, bu bölgelerde yaşayan Ermeni insanlarımızı oradan alarak, daha 

aşağı, yani Ruslardan uzak bir bölgeye göç ettiriyor. Ve 4 maddelik Tehcir Yasası’nı 

çıkarıyor. Onlar var ama zaman kalmadı okumaya… Bunun ardından “30 Mayıs ve 28 

Ağustos tarihli talimnameler”le Tehcir’e tabi tutulanların güvenli bir şekilde yerlerine 

varmaları sağlanmalı, geçimleri temin edilmeli, vardıkları yerlerde iş kurmalarına yardım 

edilmeli filan diye direktifler veriliyor. O direktiflerle de Tehcir’e tabi Ermeni insanlarının 

mal ve can güvenlikleri vb. insanî hakları korunmak isteniyor. 

Fakat bu arada, tabiî ki, Osmanlı’nın bu güçlere karşı kurdurduğu Hamidiye 

Alayları var, Kürt aşiret reisleriyle birlikte. Onların intikam amacıyla Ermenilere yönelik 

saldırıları sonucu göç eden insanlarımızın bir kısmı, Ermenilerin bir kısmı, ölmüştür. 

Ailesinden kayıp veren Türk ve Kürt insanlarımızın, intikam almak amacıyla silahlanarak, 

örgütlenerek yaptığı saldırılarda ölmüş olan Ermeni insanlar vardır. Yolculuk sırasında 

hastalıktan, açlıktan kırılmış olan insanlar vardır. Bunlar, bir bir, son kişisine kadar, elbette 

ortaya çıkarılmalı. 

Hep şunu diyoruz: hiçbir şey gerçeklerden daha devrimci değildir, daha önemli değildir. 

İdeolojimiz hep bunu emreder. Bunlardan sakınmıyoruz. Neyse olay ortaya çıksın. 

Ama şu tanıma göre, olayın bizim bildiğimiz şekline göre, o tarihte yaşananlar bir 

trajedi. Usta’mız da katliam diyor. Tabiî Osmanlı, daha fazla güce sahip. Ruslar çekilince, 

Ermenilerin, kendine verdiği, verdirdiği kayıpların çok daha fazlasını Ermenilere verdirmiş 

olabilir. 

İşte bu sayı, birebir ortaya çıksın. Bundan çekinmemiz yok… Ve bundan yanayız, 

taraftarız. Ama şu anda, emperyalistlerin, bu 90 yıl önce yaşanmış trajediyi, katliamı, 

Türkiye’nin önüne bir dayatma olarak getirmeleri, tamamen kendi emperyalist çıkarlarının 

sonucudur. Yoksa bu geçmiş olaylara üzüldüğünden ya da Ermeni Halkına dostluk 

duygularıyla dolu olduğundan değil… Emperyalist çıkarlarına ulaşmak için, bunu 

kullanıyorlar. 

Şimdi, bir örnek daha okuyacağım bu konuda: 

15 Mayıs 1919’da, İngilizler başta olmak üzere, emperyalist işgal devletlerinin emriyle 

ve onların savaş gemilerinin koruması altında Yunanlar, İzmir’e asker çıkardılar. Yunanların 

neler yaptıklarını -katliamlar yapıyorlar- bunları görüşmek üzere bir Fransız generali, 

İstanbul’dan gönderiliyor; bölgeyi incele, neler olmuş, rapor et, diye. Onun emrindeki bir 

teğmen (Teğmen Rume) bir rapor hazırlıyor. Fransız işgal kuvvetleri generalinin emrindeki 

bir teğmenin, Fransızca hazırladığı rapordan Yunan işgal kuvvetlerinin neler yaptığını 

görelim: 

“15 Mayıs 1919’da, sabah yedi buçukta Zapitio’nun komutasında erler, Haberon 

ve Limnos adlı Yunan zırhlılarından karaya çıkmaya başladılar. Bu erler bir Efsun 

Alayından ve Kırkıncı ile Ellinci Piyade Alaylarından oluşuyor. Rıhtımlara büyük bir 

kalabalık üşüşmüştü. Ortodoks metropolü, Rum ayaktakımının coşkunluğunu 

kızıştırmak amacıyla, kesinlikle ayıplanması gereken sözler söylemeyi yerinde 

bulmuştu. (Fener-Rum Patrikhanesine bağlı İzmir Metropolü  (Papaz yani) kışkırtıcı sözler 

söylüyor, Rum başıbozuklara ve askerlere. – N. Ankut) Türkler hiç karşı 

koymadılar. (Çünkü İtilaf Devletlerinin işgal kuvvetlerinin komutanları, çökkün Osmanlı 



askeri ve sivil yetkililerine emirler veriyor; asla kışlalarınızdan çıkmayacaksınız, Yunan 

kuvvetlerine karşı koymayacaksınız, diye. Zaten işgal kuvvetlerinin zırhlıları da İzmir 

limanında, gözetlemede. – N. Ankut) Türkler hiç karşı koymadılar, kışlalarında kapalı 

kaldılar. Yunanlılar ise kendilerine Müslüman halka karşı tasarladıkları eziyetleri 

uygulamaya koymak fırsatını verecek olaya uzun zamandan beri hazırlanmışlardı. 

Bütün provokatör ajanlar görevleri başındayken bize bildirildiğine göre işi daha 

sağlama bağlamak için, Yunan Kızıl Haçı, Makedonya’nın en alçak iki komutacı 

çetesini silahlandırıp, Yunan torpidolarıyla Anadolu’ya taşımışken, böylesine istenilen 

bir olayın olmamasının yolu var mıydı? Kışkırtıla kışkırtıla Türklerin sabrı tükendi. 

Birkaç el silah atıldı. Kıyıma başlamak için beklenilen işaret oldu bu. Kışlalara hücum 

edildi. Oradakiler öldürüldü ya da yaralandı. Rıhtımlarda kadınların başörtülerini 

zorla çektiler. Başlarından, senin peygamberine sıça nokta nokta diye bağırarak 

feslerini çıkartıp ayak altında ezmeye zorladılar erkekleri. Feslerini çıkarmayı 

reddedenleri ya denize attılar, ya süngüleriyle delik deşik ettiler. Ahmakça bir 

kudurganlık içinde olan bu sözüm ona fatihler, Osmanlı devlet memuru sıfatıyla fes 

giyen kendi yurttaşlarından on beş tane kadarını da öldürdüler. (Yani Osmanlı’nın Rum 

yurttaşlarını da, Rum kökenli yurttaşlarını da, fes giydikleri için öldürüyorlar – N. 

Ankut) Fransız demiryollarının bir istasyon şefinin, bir İtalyan’ın ve bir İngiliz 

uyruklunun da canına kıydılar. Yunan komutanı sıkıyönetim ilan ettiği için öldürmeler 

ve yağmalar silahlı kuvvetlerin koruması altında yapılıyordu. Kırkıncı Piyade Alayı 

hırsızlar ve katillerle anlaşma halindeydi. Ne yazık ki çok geçmeden öteki alaylar da 

Kırkıncı Piyade Alayına uydular. Subayların eli kolu bağlıydı sanki. Toplumda önemli 

bir yeri olan bütün Türkler hapsedildi. Üstelik Yunanlılar sadece Müslümanların 

malına mülküne saldırmakla yetinmiyorlardı. Osmanlı Bankası’nın deposunu, Fransız 

Konsolosluğu’nun giyim eşyalarını sakladığı ambarı ve daha birçok başka yeri yağma 

ettiler. Aşağılık bir biçimde davranıp palikaryalara yani limanda barınan haydut 

sürülerine silah dağıttılar. Bunların saygıdeğer eşlerine de silah verdikleri için, o 

kadınlar Türk hastanelerine girip, oraya yığılan cesetlere süngü sapladılar. Bunu 

yapmadan önce de ölüleri iyice soymuşlardı elbette. Sokaklarda tüm cinayetler ve tüm 

alçaklıklar sergilenmeye devam ediyordu. Palikaryalar yaşlı ve sakat bir Türk albayıyla 

sokakta karşılaşıyorlar ve bu yiğitler süngüleriyle öldürüyorlar ihtiyarı. İzmir’de neler 

olup bittiğinden habersiz üç jandarma evlerine sakin sakin arabayla dönerken şehrin 

kapılarında karşılarına çıkan palikaryalar tarafından zalimce işkence edildikten sonra 

öldürülüyor. (Yani böyle devam ediyor arkadaşlar, anlattıkları. Zaman yok. – N. 

Ankut) (…) Hapse atılan Türklere ne yiyecek veriliyor, (atladık bir bölüm– N. Ankut) ne 

içecek. Haklı bir öfkeye kapılan İngiliz subayları bu durumu protesto ediyorlar. (Tabiî, 

biz devrimciler biliriz ki, bütün savaşlarda kullanılan insanlar, arkadaşımızın da söylediği 

gibi, hep halk çocuklarıdır. Bu bölgedeki İngiliz subayları da, İngiliz devletinin, Lloyd 

George’un planlarını bilmiyor tabiî. Tasvip etmiyor, emir kulu olarak orada. Onlar bile karşı 

çıkıyor. – N. Ankut) Bunun üzerine Yunanlı yetkililer eşlerinin mahpuslara yiyecek 

getirmesine razı oldular. Ne var ki bu kadınların başörtüleri başlarından çekiliyor ve 

genç Yunanlıların hakaretlerine uğruyorlardı. Ancak ellerinde kâğıttan bir Yunan 

bayrağı taşıyarak gelebiliyorlar hapishaneye. (Filan diye gidiyor arkadaşlar… Atlayalım 

yine. – N. Ankut) (…) Bir kısmını anlattığımız bu alçak sahnelere tanık olan, genellikle 

Türklerden yana olduğunu(burası önemli arkadaşlar – N. Ankut) pek söyleyemeyeceğimiz 

bir Ermeni saf bir dille şöyle dedi: “Gerçi bizler kıyıma uğramaya alışığız, ama 

Yunanlıların onlara yaptıklarını, Türkler bize hiçbir zaman yapmadılar ve bizim 

dinimize asla hakaret etmediler.”, arkadaşlar. Daha var… 

Geçelim… 



Yani, o olayları, canlı tanık olarak izlemiş en azından. Olayların olduğu tarih süreci 

içinde, 1919’da, bir Ermeni bu değerlendirmede bulunuyor. Ve bu raporu yazan da Fransız 

generalinin emir subayı... 

Bugün bizler böyle belgeleri değerlendirerek bir sonuca varmak durumundayız. Yoksa 

geçmişi başka türlü, belgelerin dışında, nasıl gün ışığına çıkaracağız? 

Buradan hareketle, bir soykırımın yapılmadığı kanısındayız. Karşılıklı bir savaş 

verilmiş, ölümler olmuş her iki taraftan da; bunun sonrasında da bir Tehcir Kanunu çıkarılmış, 

uygulamaya konulmuştur. O süreçte de pek çok nedenden ölümler, katliamlar olmuştur. Bu 

katliamlarla, kesin sayısını bilmiyoruz; belki birkaç yüz bin (200-300 bin, belki biraz daha 

fazla) Ermeni insanımız, hayatını kaybetmiş olabilir. Ama, soykırım tanımı içine girmez bu 

trajedi. 

Evet, isterseniz, tanımı, devam ederek okuyalım, arkadaşlar. “niyetiyle” demiştim, 

aradan zaman geçti, isterseniz maddeyi yeniden başından itibaren okuyalım: 

“Madde 2- Bu Sözleşme bakımından, ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu, 

kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla (niyetiyle) işlenen aşağıdaki 

fiillerden her hangi biri, soykırım suçunu oluşturur. 
“a) Gruba mensup olanların öldürülmesi; 

“b) Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verilmesi; 

“c) Grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı 

hesaplanarak yaşam şartlarını kasten değiştirmek; 
“d) Grup içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirler almak; 

“e) Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek;” 

Tanım bu, arkadaşlar. 

Bu açıdan bakınca, bizim değerlendirmemiz de bu. 

Şimdi, böyle bir durum varken, şu andaki haritaya bakalım, Ermenistan, Azerbaycan’ın, 

beşte bir oranındaki toprağını işgal altında tutuyor. Ve bir milyon Azeri de, yerinden göç 

ettirilmiş durumda. Hiçbir ABD ve AB yetkilisi bunu protesto etmiyor. Bu işgale son verin, 

çıkın Azerbaycan topraklarından, ne yapıyorsunuz, demiyor Ermenistan’a.Güvenlik 

Konseyi’nin aynı şekilde, 824 sayılı ve onu takip eden iki kararı daha var; Ermenilerin 

Azerbaycan topraklarını boşaltması yönünde. Ama bunun uygulanması yönünde hiçbir 

davranış konmuyor. 

Öbür tarafta, yalanlar üzerine kurulu alçakça demagojilerle Irak’a savaş açılıyor: Kitle 

imha silahları var, diye. Ve o günden bugüne, yani 2002’den bu yana, askerleri bırakalım yüz 

bin sivil insan hayatını kaybediyor, bu savaşta. Ve her geçen gün de onlarca insan hayatını 

kaybetmekte. 

Bu tanıma hangisi uyar, arkadaşlar? Hangisi uyar?.. ABD’ninki mi daha çok uyar, 

Osmanlı’nınki mi?.. 

Yine bizi yok etmek için Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sonrasında ülkemizi işgal 

ettiler. Sevr’i imzalattıktan sonra Lloyd George, İngiliz parlamentosunda: “Osmanlı için yas 

tutacak değiliz”, diyor. 

E, üç milyon insanımız gitti. 

Yine ABD’nin Tarihi, bir halkın-Kızılderililerin yok edilmesi tarihiyle başlar. Anlattık 

daha önce; hastalıktan ölmeleri için çiçek virüsü bulaştırılmış battaniyeler, güya hibe ediliyor. 

Belli yerlerde toplanmış Kızılderililer top ateşine tutuluyor. Bizonlar, vahşi hayvanlar 

öldürülüyor, meyve ağaçları kesiliyor, açlıktan ölsünler diye. Tümü dillerini unutuyor. 

Kuzeyde İngilizler yapıyor, güneyde İspanyollar yapıyor bu işi. 

Bunlar soykırım değil mi? Tam bu tanıma, hangisi uyar? 

Ama bunlara gık denmiyor, arkadaşlar. 

O zaman, bugün hangi niyetle Türkiye’nin önüne, bu meselenin çıkarıldığını 

kavramamız lazım. Yorumlamamız lazım. Anlamamız lazım. 



Geçen hafta bir toplantıda, yine, Kandilli Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 

ya da Başkanı, bir gazetede:“Soykırım filan yok, bir tehcirdir yapılan.” dedi. 

Yine burada var, bir ABD’li namuslu Ermeni Prof. “Soykırım ispatlanamamıştır. 

Zaten de zaman aşımına uğramıştır o olaylar. Hukuki hiçbir geçerliliği yoktur.” diyor. 

Zamanı on beş dakika da geçmişiz. Biz de birçok konuyu atlayıp geçmek durumuyla 

karşı karşıyayız, arkadaşlar… 



Ayrım II 
 

Hikmet Kıvılcımlı’nın Bedence Aramızdan Ayrılışının 35’inci Yıldönümü’nde 

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut’un Yaptığı Konuşmadan 

 

Birinci Sevr’den İkinci Sevr’e: Emperyalistlerin amacı değişmemiştir 
Türkiye’de ise PKK ile devletin savaşı sürmekte, bildiğimiz gibi. Analar, babalar acılara 

boğulmakta… Öyle görünüyor ki, Kürt Sorunu çözülmedikçe de bu acılar sona ermeyecek. 

Diğer yandan Türkiye, ABD ve AB Emperyalistleri tarafından her geçen gün, genç 

arkadaşımızın da söylediği gibi, Sevr bataklığına çekilmekte. Batılı Emperyalist haydutlar, 85 

yıl önce uygulatamadıkları Sevr’i şimdi uygulatmaya çalışmaktadırlar. 

İşte burada gördüğümüz harita Sevr haritasıdır, arkadaşlar, 10 Ağustos 1920’de çökkün 

Osmanlı’ya zorla imzalattıkları, kabul ettirdikleri harita. Damat Ferit Hükümeti’nin 

görevlendirdiği üç kişinin (Âyan âzası Hadi Paşa, Âyan âzası Rıza Tevfik ve Türkiye’nin 

Bern’de Olağanüstü Temsilcisi ve Tamyetkili Ortaelçisi Reşad Halis’in) imzaladığı harita, 

Sevr haritası. Bu haritaya kısaca (uzaktan pek belli olmuyor ama) bir göz atalım. 

  

Sevr’e göre Osmanlı’ya kalan yerler 

Osmanlı’ya (daha doğrusu Türkiye’ye, çünkü Sevr Antlaşması’nın İngilizce, Fransızca, 

İtalyanca, metinlerinde Türkiye kavramı kullanılır antlaşmanın tarafı olarak) bırakılan yerler 

[haritayı göstererek y.n.] işte burası, arkadaşlar: Ankara, Kastamonu, Tokat, Bolu dolayları; 

Marmara Bölgesi’ne kadar geliyor bize bırakılan yerlerin sınırı. İşte bu kadarcık bir bölge, 

Osmanlı’ya ya da Türkiye’ye bırakılan yerler. 

İstanbul’un statüsü Sevr’in 36. Maddesinde belirlenir. Buna göre, İstanbul görünüşte, 

bize bırakılıyordu. Ve Osmanlı’nın başşehri olarak kalmasına izin veriliyordu. Fakat Osmanlı: 

“Azınlıklarının haklarına dürüst bir biçimde saygı göstermede kusur ederse, 

Müttefik Devletler, yukarıda belirtilen hükmü değiştirme hakkını kesinlikle saklı tutar 

ve Türkiye, bu bakımdan alınacak bütün kararları kabul etmeyi şimdiden 

yükümlenir.” (Madde. 36) 

Yani İstanbul Türkiye’den alınır, böyle bir kusur işlerse... 

Boğazların yönetimi uluslararası bir heyetin eline verilecek, ona bırakılacak. O 

uluslararası yönetimin kendi özel bayrağı ve bütçesi olacaktır. Ve de bu yönetim içinde Türk 

yetkili bulunmayacaktır. Böylece de Boğazlar da elimizden çıkıyor ve Batılı Emperyalist 

haydutların ellerine geçiyordu. 

Boğazlar’ın durumunu da Sevr Antlaşması’nın 37-61’inci maddeleri düzenler-belirler. 

İzmir ve çevresi (Manisa, Uşak’a kadar geliyor İzmir ilinin sınırları o zaman), güya 

Osmanlı’nın egemenliğinde kalacak Sevr’e göre. Ama yönetimi Yunanistan’da olacak. 

Peki Osmanlı’nın yönetimde kalmasının anlamı ne? 

İzmir haricindeki bir müstahkemde Osmanlı’nın bayrağı dalgalanacakmış. Onun 

dışında, yönetim tümüyle Yunanistan’da olacak. Gümrükleri Yunanistan belirleyecek. 

Yunanistan, çıkarlarını korumak üzere, 20.000 kişilik bir ordu bulundurabilecek. Osmanlı 

parasının değerini kendi istediği ölçülerde değiştirebilecek. Ve her türlü ticaret, kendisinin 

tekelinde olacak. 

  

Sevr’de İtalyanlara ve Fransızlara verilen yerler 

Güneye geldiğimiz zaman, Konya da dâhil olmak üzere, Antalya ve Batı Akdeniz 

bölgesi, Göller bölgesi, Muğla çevresi, Rodos ve 12 Ada İtalyanların payına düşüyordu, 

Sevr’e göre. Gördüğümüz gibi, İtalya da hayli büyük bir parçayı koparıp alıyordu 

Osmanlı’dan ya da bizden. 



Batılı Emperyalist çakalların çizerek yerli hainlere kabul ettirdikleri bu haritanın 

Güneydoğu tarafına bakarsak, burada Fransızların payına düşmüş bulunan yerleri görürüz: 

Suriye, Lübnan ve Hatay, Fransa’ya veriliyor bu harita’da veya antlaşmada. Ayrıca da 

Mersin, Sivas, Mardin üçgeni arasında bulunan illerimiz de yine Fransızlara bırakılıyor. Bu 

illerimiz şunlardır: Mersin, tüm Çukurova bölgesiyle birlikte Adana, Kayseri, Sivas, Maraş, 

Gaziantep, Urfa, Mardin, Diyarbakır. 

Sevr’e göre İngiliz Emperyalistlerinin payına düşen bölgeler 
O alçaklar da Harran Ovası’nın güneyinde kalan hemen tüm Osmanlı topraklarını almış 

oluyorlardı bu antlaşmayla. Bunlar Filistin, Irak, Ürdün ve Arabistan’dan oluşur. Yüzölçümü 

bakımından en büyük payı İngiliz Emperyalistleri kapmış oluyorlar gördüğümüz gibi. Ayrıca 

da İngilizler, Osmanlı’nın petrol bakımından en zengin bölgelerini ellerine geçirmiş 

oluyorlardı, bu paylaşım sonucunda. 

Biz bu savaşa yani 1914-18 arasındaki savaşa “Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı” 

diyoruz. Bu bir yağma-talan-çapul savaşıdır gördüğümüz gibi. Ve yine görüldüğü gibi, bu 

savaşın en önemli kurbanı da Osmanlı’dır. Paylaşımın hedefi de odur. Yine bu haritada çok 

açık şekilde görüldüğü gibi talan edilen, paylaşılan, parça parça edilerek yağmalanan 

topraklar da hep Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarıdır. Bu savaş Osmanlı’nın varlığına da 

son vermektedir aslında, yine bu antlaşmada görüldüğü gibi. 

 Kendisi de bir Batılı Tarihçi olan Lourence Evans, “Türkiye’nin 

Paylaşılması” adıyla Türkçeye çevrilip“Milliyet Yayınları”nca yayımlanan kitabının ilk 

cümlesinde bu gerçeği şöyle ortaya koyar: 

“Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması ihtimali ve Avrupa devletleri arasında 

paylaşılması, 1774’ten Birinci Dünya Savaşı’ndaki hesaplaşmaya kadar olan dönemde, 

Ortadoğu’nun ana politik olayı idi.” (agy, s. 9) 

Yine Batılı bir Tarihçi olan Paul C. Helmreich da “Sevr Entrikaları” adıyla “Sabah 

Yayınları” tarafından yayımlanan kitabının önsözünde bu konuda şöyle der: 

“1919 yılı ve 1920’nin ilk ayları boyunca, Birinci Dünya Savaşı’nın galiplerini 

temsil eden devlet adamları Paris, Londra ve San Remo’da bir araya geldiler. Amaçları, 

yenilgiye uğratılan düşmanlara uygulanacak barış koşullarının çerçevesini belirlemekti. 

Üzerinde görüşmeler sürdürülen beş pakt arasında en çok zamanı, Osmanlı 

İmparatorluğu ile imzalanan pakt aldı. Bu antlaşmada sadece Türkiye için barış 

koşulları bulunmuyor, aynı zamanda büyük güçlerin geniş bir alanı paylaşım çabası da 

yer alıyordu.” 

“(…) 

“Sevr Antlaşması, 19. Yüzyılda uluslararası ilişkilerde yaşanan probleme, yani 

Doğu Sorunu’na Avrupa’nın getirdiği çözümü temsil eder.” 

“(…) 

“Dış olayların gerçeklikleriyle ne yazık ki pek ilgisi olmayan görüşme masasının 

etrafında sıklıkla göz önüne serilen manzara, realpolitik (ideal ve ahlaki değerlerden 

ziyade kuvvete dayanan politika -Ç. N.) durumuydu. Delegelerin kişisel çatışmaları ve 

önyargılarıyla beslenen geleneksel imparatorluk hırsları ve ulusal rekabetler, Batılı 

güçlerin liderleri arasındaki görüşmelerin seyrini etkiliyordu. Kimi zaman keyif içinde, 

kimi zaman sert tavırlarla, 19. Yüzyıl emperyalizmi çerçevesinde paylaştırılıyordu 

Osmanlı İmparatorluğu.” (agy) 

Batılı Tarihçilerin bile açıkça itiraf ettikleri gibi, 19’uncu Yüzyılda, Batılıların “Doğu 

Sorunu-Şark Meselesi” adını verdikleri sorun, “Boğaz’ın Hasta Adamı” adını verdikleri 

Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkmak ve paylaşarak yemek sorunudur. Osmanlı’yı kendi 

aralarında yağmalamak sorunudur. Ve yağmadan kimin, nasıl bir pay alacağı sorunudur. 

Batılı Emperyalistlerin kendi aralarındaki mücadelenin-rekabetin özünü de talandan en büyük 

payı kapabilme meselesi oluşturur. 



“Doğu Sorununun çözümü” demek, Osmanlı’nın Batılı Emperyalist Devletler 

arasında nasıl paylaşılacağı meselesinin çözümü demektir. 

Emperyalistlerin dilinde, bu ibarenin anlamı budur. 

“Doğu Sorununun çözümü” ibaresinin yerini günümüzde “Türkiye’nin AB’ye 

girişi” ibaresi almıştır. 

Batılı Emperyalistler, emellerinden asla vazgeçmiş değillerdir. Onlar yine Sevr 

peşindedirler. Birinci Kuvayimilliye’nin-Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması yüzünden, 

Sevr’in Türkiye’ye uygulatamadıkları maddelerini (bölümlerini),“AB’ye giriş şartları-

koşulları” adı altında şimdi yeniden önümüze sürüyorlar. Ve Türkiye’ye Sevr’in o zamanlar 

uygulanamayan maddelerini kabul ettirmek, hayata geçirmek istiyorlar. 

İşte bu gerçeği çok iyi ve net bir şekilde gördüğümüz için biz diyoruz ki: 

“AB yolu Sevr’e çıkar. Savunanlar ya gâfildir, ya hain!” 

Yunanistan da bu yağmadan önemli bir pay kapmaktaydı 
Midye (şimdiki adıyla Kıyıköy)-Büyükçekmece hattının batısında kalan Doğu Trakya 

topraklarıyla İzmir, ayrıca da 12 Ada’nın dışında kalan Ege Adaları, Yunanistan’a 

bırakılıyordu. Yani Yunanistan’ın payına düşüyordu. Gördüğümüz gibi paylaşan paylaşana… 

Türkiye’ye bırakılmış görünen yerlerde de gerçek hükümdar Batılı Emperyalistler 

olacaktır. 

Ve yine çok açık bir şekilde görüldüğü gibi, Osmanlı, bu antlaşmada gerçek anlamda bir 

taraf değil. O, KURBAN! Talanın nesnesi-maddesi o. 

Zaten bu antlaşmalarda bir taraf olarak görüşüne başvurulmuyor. Tartışmaya 

sokulmuyor. Bütün tartışma Batılıların kendi aralarında oluyor. Tabiî konu da kimin, ne kadar 

pay alacağı ya da kimin, nereleri alacağı. 

Sonunda kendi aralarında sonuçlandırıyorlar tartışmaları. Ve sonucu yazıya döküp 

koyuyorlar Osmanlı’nın önüne. O da imzalıyor. Vahidettin, onun hain Sadrazamı Damat Ferid 

ve bunun görevlendirdiği üç satılmış alçak imzalıyor Sevr denen antlaşmayı. 

Bu antlaşmaya göre: Osmanlı Kara Ordusu’nun, daha doğrusu Türkiye’nin (Çünkü 

Sevr’in yabancı dillerdeki metninde Türkiye denir) bulundurabileceği kara kuvvetlerinin, 

subay ve er olmak üzere toplam mevcudu 50.700 kişiyi geçemeyecektir. 700 kişilik personel, 

Padişah’ın özel koruma kuvveti olarak görev yapacaktır. 

Diğer 50.000 kişinin de 35.000’i jandarma birlikleri olarak iç güvenliği sağlamakla 

görevli olacaktır. Bu jandarma birlikleri Türkiye’ye bırakılan yerler üzerinde dağıtılacak ve 

Batılı Emperyalistlerin izni olmadıkça kendi görev yerlerinin dışına çıkamayacaklardır. 

İnsan, bu kadar da olmaz; bunlar şaka olmalı diye düşünüyor bir an, değil mi? Ama şaka 

değil! Gerçeğin, zehirden de acı gerçeğin kendisidir bunlar. İşte kanıt: 

“Madde 152. 

“Türkiye’nin bulundurabileceği kara kuvvetleri yalnız şunlar olacaktır: 

“1- Padişah’ın özel koruma birliği (Hassa Kıtaatı); 

“2- İçeride düzen ve güvenliği sağlamak ve azınlıkların korunmasını güvence 

altına almakla görevli jandarma birlikleri; 

“3- Önemli karışıklık durumunda, jandarma birliklerini destekleyecek ve 

gerektiğinde sınırların denetlenmesini sağlayacak özel birlikler. 

“Madde 153. 

“İşbu antlaşmanın yürürlüğe girişini izleyecek altı ay içinde, 152. Maddede 

öngörülenler dışında kara kuvvetleri terhis edilecek ve dağıtılacaktır. 

“Madde 154. 

“Padişah’ın özel koruma birliği kurmay kurulu ile, personel sayısı, subay ve er 

olarak 700’ü geçmeyecek yaya (piyade) ve atlı (süvari) birliklerinden kurulacaktır. (…) 

“Madde 155. 



“152. Maddenin 2. ve 3. fıkralarında sayılan kuvvetlerin toplam personeli, kurmay 

kurulları, subaylar, eğitim personeli ve donatım birliklerini de kapsamak üzere, 50.000 

kişiyi geçmeyecektir. 

“Madde 156. 

“(…) 

“Özel görevleri yüzünden, bu jandarma birliklerinin, topçusu da, teknik silahları 

da olmayacaktır. 

“Bu jandarma birliklerinin toplam personel sayısı, 155. Maddede öngörülen kara 

kuvvetinin toplam personelinin içinde sayılmak üzere, 35.000 kişiyi geçmeyecektir. 

“Tek bir jandarma birliğinin toplam personel sayısı, jandarma birlikleri toplam 

personelinin dörtte birini aşamayacaktır. 

“Herhangi bir jandarma birliğinin öğeleri, 200. Maddede öngörülen Müttefikler-

Arası Komisyonun özel izni olmadıkça, kendi bölgesinin toprakları dışında 

kullanılmayacaktır.” 
Tabiî ordunun uçakları ve ağır silahları da olmayacaktır. Üstelik de askerlik gönüllü 

olacaktır. 

Donanmaysa on üç parça küçük gemiden oluşacaktır. Türkiye, denizaltı 

bulunduramayacaktır. 

Tüm bunlara ek olarak Osmanlı, çok yüklü bir savaş tazminatı ödeyecektir tüm 

paylaşımcı emperyalist devletlere. Üstelik işgalin masrafları da Türkiye tarafından 

karşılanacaktır. 

Osmanlı’yı ve Türkiye’yi tarihe gömmeyi hedefleyen-belirleyen maddeler, daha bu 

şekilde uzar gider… 

Sevr’le Osmanlı toprakları üzerinde kurulması öngörülen Ermeni Devleti Meselesi 
Bu haritanın yukarı tarafında görülen ya da yer alan diyelim, dört il arkadaşlar; Trabzon, 

Erzurum, Muş, Bitlis (tabiî bunların içinde Ağrı ve Kars da var, o zamanlar bu vilayetlerin 

sınırları içine giriyorlar), kurulacak Ermenistan devletinin toprakları olacak, Sevr’e göre. 

Osmanlı bunu Sevr’de peşinen kabul ediyor. 

Hatta bu elimde gördüğünüz kitapta (Erol Ulubelen’in “İngiliz Gizli Belgelerinde 

Türkiye” adlı kitabında) anlatılır: Emperyalistler birbirlerine raporlar veriyorlar, yazışıyorlar 

kendi aralarında. Diyor ki bir emperyalist temsilcisi:“Trabzon’da bir tek Ermeni yok. 

Ermenisiz bir Ermenistan... Bu da nasıl olacaksa?” (agy, s. 207) 

İşte emperyalistler birbirleriyle böyle şakalaşıyorlar... 

Sevr’in, kurulması düşünülen Ermanistan’la ilgili maddeleri, 88-93’üncü maddeleridir. 

  

(Sloganlar… Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın Sosyalizm… Alkışlar…) 

Sevr’de Kürdistan 

Sevr’in 62, 63 ve 64’üncü maddeleri de Osmanlı’dan koparılacak topraklar üzerinde 

kurulması düşünülen Kürdistan ile ilgilidir. Bu haritaya baktığımız zaman: Güneydoğu’da, 

Hakkâri bölgesinde,  sınırları pek belli olmamakla birlikte, bir Kürdistan’ın kurulmasının 

planlandığı görülmektedir. Kürdistan adıyla nitelenmektedir bu bölge. 

Bunun nasıl kurulacağı da yukarıda anılan maddelerde anlatılmaktadır. 

Özetleyelim: 

İngiliz, Fransız, İtalyan, İranlı ve Kürt temsilcilerden oluşacak bir komisyon 

kurulacaktır önce. Bu komisyon, düşünülen Kürdistan’ın nasıl kurulacağına dair kararlar 

alacak ve bunları Osmanlı’ya bildirecektir. Osmanlı, bu kararları üç ay içinde uygulamak 

zorunda olacak ve bir yıl sonra da, o zamanki adıyla Cemiyet-i Akvam’a, yani Birleşmiş 

Milletler’e götürülecektir mesele. Eğer Kürt temsilciler isterlerse, bağımsız bir devlete sahip 

olmak istediklerini burada dile getirirlerse, bu istekleri kabul edilmiş sayılacaktır. Yani 



Osmanlı, bu karara da anında uymakla yükümlü olacaktır. Sevr’in Kürdistan’la ilgili 

maddelerinin içeriği de özetçe bunlardır, arkadaşlar. 

Bizim dışımızdaki sol gruplar, gazetemizin önceki sayılarında da açıkça koyduğumuz 

gibi, iki uç noktaya (ki her ikisi de ihanete karmıştır) savrulup gittiler. Bir kısmı faşizme 

vardı, diğer bölümüyse Sevrci çizgiye kaydı gitti. Bu her iki yer de yukarıda belirttiğimiz gibi, 

ihanet bataklığıdır. Devrimden de, devrimcilikten de vazgeçiş anlamına gelir. 

Diyor ki Sevrci kesim (biz bunları bundan sonra Sevrci Sahte Sol diye adlandıracağız. 

Çünkü şu anda onların durdukları yeri, en iyi bu tanım anlatır.), “Kurtuluş Savaşı 

antiemperyalist değil”. 

Şimdi onlara şu soruyu sormak gerekir: 

Bugünkü Türkiye’yi, yani şu an yaşadığımız ülkeyi, bu haritada görüldüğü şekilde 

parçalara ayıran ve aralarında paylaşan kimlerdir? 

Çok açık. İşte İngiliz, Fransız, İtalyan ve Çarlık Rusyası, arkadaşlar. 1917 Ekim 

Devrimi ile birlikte, Sovyet Rusya, yani Lenin’in Sovyetler Birliği, bu emperyalist 

paylaşımdan çekildi, biliyorsunuz. Ekim Devrimi ile birlikte Lenin, Çar’ın Birinci Dünya 

Savaşı öncesinde Batılı Emperyalist çakallarla birlikte yaptıkları Osmanlı’yı paylaşım 

planlarını, Çar’ın gizli çekmecelerinde buldu ve tüm dünyaya ilan etti. Kendilerininse, 

böylesine alçak, insanlık dışı bir yağma planında yer almalarının asla düşünülemeyeceğini, 

böyle planları yapanların ve uygulayanların emperyalist haydutlar olduğunu söyledi. Yine 

kendilerinin, bu emperyalist haydutlarla savaşmakta olduklarını, mazlum dünya halklarınınsa 

en büyük dostları ve yardımcıları olduklarını da çok net ifadelerle ortaya koydu. 

Ve Falih Rıfkı Atay’ın da “Çankaya” adlı kitabında yazdığı gibi, 1917 Ekim Devrimi 

olduğu anda, Çar’ın emrindeki Rus orduları Sivas’taydı, arkadaşlar. Yani Ekim Devrimi 

olmasaydı, Mustafa Kemal’in de bir mektubunda söylediği gibi, burada zamanımız olursa 

okuyacağız, Kurtuluş Savaşı, çok zor kazanılırdı. Mustafa Kemal, belki de kazanılmazdı, 

diyor. Kazanamazdık belki de, diyor. Yani Ekim Devrimi, bizim Kurtuluş Savaşı’mıza 

böylesine büyük bir imkân sunmuştur, yardım etmiştir. Kurtuluş Savaşı sürecinde ve 

sonrasında, Lenin Rusyası ya da Sovyet Ülkesi, Türkiye’nin en büyük dostu ve müttefiki 

olmuştur. Silah yardımlarının hemen tümü, parasal yardımlarınsa yüzde 85’i Sovyetler Birliği 

tarafından yapılmıştır, Kurtuluş Savaşı’mıza. Tabiî dış kaynaklı olanların. 

  

  

 



Ayrım III 
 

Bu cinayetlerin sebebini yaratan ABD ve AB Emperyalistleridir! 

 

Bu cinayetlerin sebebini yaratan 

ABD ve AB Emperyalistleridir! 

 

Biz, arkadaşlarımızın ve tanıyanların bildiği gibi, lafı dolandırmadan-çevirmeden, daha 

da açığı gevelemeksizin söyleriz… Her zaman, her konuda... 

Hrant Dink’in savunduğu tezlere karşıydık. Fakat böyle bir cinayete kurban gitmesini de 

hiç istemezdik. Bu düşüncelerimizin gerekçesini-sebebini ortaya koyalım: 

Hrant Dink’in de savunduğu görüşlere neden karşıyız? 

Şundan: 

  

1- H. Dink, bir Marksizm döneğiydi. Daha doğrusu Maoizm döneğiydi: 
Yüreği ve fedakârlığı yetmediği için önce devrimci mücadelede havlu atmış, sonra 

bununla da yetinmeyerek, pek çok benzeri gibi, takla atarak dönekleşmiş ve sermaye sınıfının 

saflarına doğru tekerlenip gitmiştir. Bu bayır aşağı gidiş, “Hocaefendi”nin “Zaman” 

gazetesinin sütunlarına varıncaya dek sürmüştür. O “Hocaefendi” ki, Birinci Körfez Savaşı en 

acımasız bombardımanlarla sürerken, İzmir’de kendi cemaatine ait bir camide verdiği vaazda, 

ABD Emperyalistlerini ve onların yürüttüğü insanlık dışı, canavarca yağma savaşını en 

hararetli bir şekilde destekliyordu.“ABD çok haklıdır, buna karşı çıkılmaması 

gerekir” diyordu, hiç utanmadan, sıkılmadan. Çünkü, o din cambazının, “insanları Allahla 

aldatan” o alçağın ipleri, ABD’nin casus örgütü CIA’nın elindeydi. ABD oynatıyordu o 

kuklayı. Sonraları, bildiğimiz gibi bu satılmış, ABD’ye kaçtı. Dünyanın başhaydut 

devleti ABD’nin kucağı ve kolları arasına yerleşti. Oradan, Türkiye’deki mecnunlarını 

yönetiyor. Tabiî, ABD’nin her saldırganlığını da destekliyor. Amacı Türkiye’de kendince bir 

din devleti kurmak. Oysa böyle şerefsizlerin Hz. Muhammed’le de, gerçek İslâmiyet’le de 

uzaktan yakından ilgileri yoktur. İslâm’ın İlk Anayasası olarak kabul edilen “Medine 

Emirnamesi”nde Hz. Muhammed, böylelerini lanetler ve bunlara göz yumulmamasını 

emreder. “Müslümanlara karşı kâfirlerle işbirliği yapanların bizim aramızda yeri 

yoktur” der. 

Yine Lukman Suresi’nin 33. Ayetinde, bunlara karşı Müslümanları şöyle uyarır: 

“(...) Allah’ın vaadi haktır; dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. O yaman aldatıcı, 

sizi Allah hakkında/Allah ile aldatmasın.” (Kur’an-ı Kerim Meali, Türkçeye çeviren: Prof. 

Dr. Yaşar Nuri Öztürk) 

“Hocaefendi” denen şerefsiz, işte o “yaman aldatıcı”lardandır yani İblis’lerdendir. 

Bilindiği gibi, yine Maoizm döneklerinden Şahin Alpay da bu gazetenin yazarları 

arasındadır şu anda. “Agos” gazetesinin, H. Dink’ten boşalan Genel Yayın Yönetmenliği’ne 

getirilen Etyen Mahçupyan da bilindiği gibi “Zaman” yazarlarındandır. 

  

2- H. Dink, iddia edildiği gibi Türkiye’ye ve Türklere dost değil, düşmandı. İşte 

kanıtları: 

“30 Ağustos’ta içi kan ağlayanlar 

“Cumhuriyet okuru Arzu Şenyurt, 30 Ağustos’ta Sirkeci’den vapura binip 

Adalar’a gidiyor. Üst güvertede gazetesini okumaya başlıyor. Bu arada üç-beş kişilik bir 

grup biniyor vapura. 

“Gruptakilerden birinin yüzü tanıdık geliyor Arzu Şenyurt’a; o kişi 

çevresindekilerle yüksek sesle bir sohbete de başlayınca tanıyor adamı: Ermeni kökenli 

olup da damarlarına bulaşan “pis kan”dan mustarip Avrupa Birliği’nce meşhur fikir 



özgürlükçüsü büyük entelektüel. Sonrasını Arzu Şenyurt şöyle anlatıyor: “Tam arka 

sıramda, iki genç çocukla birlikte oturup, gürültülü bir şekilde konuşurken cep telefonu 

çaldı ve herkesin duymasını ister gibi bağırarak konuşmaya başladı. En son cümlesi ile 

sesi hâlâ kulaklarımda çınlıyor. Karşı taraftaki ses sanıyorum 30 Ağustos Zafer 

Bayramı’nı kutladı. O da cevap olarak ‘Ne bayramı ağabey ya, bugün benim içimin kan 

ağladığı gündür’ dedi. Nasıl dönüp kendisine baktıysam, hemen sesini alçalttı ve kıs kıs 

konuşmaya devam etti. Şimdi bu demokrasi ya da konuşma özgürlüğü mü sayılıyor?” 

Maalesef evet.” (Cumhuriyet, 5 Eylül 2006, Deniz Som’un “Vaziyet” adlı köşesi) 

H. Dink, 30 Ağustos’a işte böylesine bir öfke ve kinle karşıdır. Acıdan, öfkeden ve 

kinden içi kan ağlıyor. 

  

30 Ağustos nedir? 

O günün en azgın emperyalist devletlerince, Mustafa Kemal’in deyişiyle, “Amerika da 

dâhil olmak üzere bütün Batı âlemi”nce hazırlanan ve uygulanmaya çalışılan Sevr 

Haritasını yırtıp-parçalayıp Tarihin çöplüğüne fırlatıp atan“Büyük Zafer”dir. Ve de 

Bayramdır. Bayramımızdır. Şu anda bir vatanımız olduğundan söz edebiliyorsak, bu Zafer 

sayesinde söz edebiliyoruz. Yani Vatanımızı bu Zaferle kurtardık. O Zaferle sonuçlanan 

Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızla kurtardık. 

30 Ağustos’un karşıtı nedir? 

Hiç ikirciksiz Sevr’dir. 30 Ağustos’a karşı oldun mu, Sevrcisin demektir. Bu kesindir. 

H. Dink’in sevdiği, 30 Ağustos’la kurtulan Vatan değildir. Tam tersidir. Sevr’le 

Ermeniler için oluşturulması öngörülen vatandır. 

Bu, Sevr’de şöyle ortaya konur: 

“Kesim VI. 
“ERMENİSTAN 

“MADDE 88. 

“Türkiye, öteki Müttefik Devletlerin yapmış oldukları gibi, Ermenistan’ı özgür ve 

bağımsız bir Devlet olarak tanıdığını bildirir. 

“MADDE 89. 

“Öteki Bağıtlı Yüksek Taraflar gibi, Türkiye ile Ermenistan da, Erzurum, 

Trabzon, Van ve Bitlis illerinde [Vilayetlerinde], Türkiye ile Ermenistan arasındaki 

sınırın saptanması işini Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın hakemliğine sunmayı 

ve bu konudaki kararını olduğu kadar, Ermenistan’ın denize çıkışı ile sözü geçen sınıra 

bitişik bütün Osmanlı topraklarının askersizleştirilmesine ilişkin ileri sürebileceği bütün 

hükümleri kabul etmeyi kararlaştırmışlardır. 

“MADDE 90. 

“89. Madde uyarınca sınır saptanması, sözü geçen iller [Vilayetler] topraklarının 

tümünün ya da bir kesiminin Ermenistan’a aktarılmasına yol açacak olursa, Türkiye, 

aktarılan toprak üzerindeki bütün haklarından ve sıfatlarından, karar tarihinden 

başlamak üzere geçerli olarak, vazgeçtiğini şimdiden bildirir. İşbu antlaşmanın, 

Türkiye’den ayrılan topraklara uygulanacak hükümleri, o andan başlayarak, bu 

topraklara da uygulanacaktır. (…)” (Sevr Antlaşması) 

 90’ıncı maddenin aktarmadığımız (geriye kalan) iki paragrafıyla 91, 92 ve 93’üncü 

maddeleri, Sevr’in, Ermenistan’la ilgili, Osmanlı’ya daha doğrusu Türkiye’ye dayatılan, zorla 

kabul ettirilen şartlarını-hükümlerini ortaya koyar. 

H. Dink’in savunduğu işte bu vatandır. Ve o, 30 Ağustos’a, Sevr’in bu maddelerinin 

yazılı olduğu paçavraları, Batılı Emperyalist haydutların suratına bir tokat gibi vurduğu-

fırlatıp attığı için düşmandır. 



3- H. Dink, Türklere de düşmandır. Kin ve intikam duygularıyla doludur. Meşhur 

“zehirli kan” ibaresinin de yer aldığı“Ermeni Kimliği üzerine” adlı makalesinde bu unsur da 

açıkça görülür. Şöyle der H. Dink orada: 

“Dünya Yahudi soykırımına karşı gösterdiği hassasiyeti Ermeniler’den esirgemiş, 

bu ise Ermeni kimliğinde en büyük tahribatın yaşanmasına sebep olmuştur. 

“(…) 

“Dünyanın gerçekleri hâlâ kabul etmemiş olması bir yana, Ermeni kimliğini asıl 

tahrip eden, Türkler’in bu konuda kıllarını bile kıpırdatacak bir yaklaşım içinde 

olmamalarıdır. 

“(…) 

“Dolayısıyla asırlar süren bu İslamla biraradalığın Ermeni kimliğinin 

şekillenmesinde de yadsınamaz bir rolü elbette olacaktır ancak Ermeni kimliğinin 

bugünkü yapısını şekillendiren ve Ermeni kimliğinde bir tür kanserojen tümör işlevi 

gören asıl etken “Türk” olgusudur. 

“(…) 

“Özellikle Türkler 1915’e bakışlarında empatik bir yaklaşıma girmedikçe Ermeni 

kimliğinin sancılı kıvranışı devam edecektir. 

“Sonuçta görülüyor ki işte “Türk” Ermeni kimliğinin hem zehiri, hem de 

panzehiridir. 

“Asıl önemli sorun ise Ermeni’nin kimliğindeki bu Türk’ten kurtulup 

kurtulamayacağıdır. 

“(…) 

“Ermeni dünyası yaşadığı tarihi dramın gerçekliğinin farkındadır ve bu gerçeklik 

bugün dünya ülkelerinin ya da Türkiye’nin kabul edip etmemesiyle değişecek değildir. 

Onlar kabul etmese de Ermeni ulusunun vicdanında olan bitenin adı başından beri  

kazınmıştır. Dolayısıyla ne Dünya’dan ne de Türkiye’den bu gerçekliğin tanınmasını 

beklemek Ermeni dünyasının yegâne hedefi olamaz. 

“Gayrı herkesi kendi vicdansızlığıyla başbaşa bırakma zamanı gelip de geçmiştir. 

“Bu gerçekliği kabul edip etmemek esasen herkesin kendi vicdani sorunudur, bu 

vicdan da temelini bizatihi insanlık denilen ortaklığımızdan  -“İnsan” kimliğimizden- 

alır. 

“Dolayısıyla gerçeği kabul edenler, asıl olarak kendi insanlıklarını arındırırlar. 

“(…) 

“Ermeni kimliğinin “Türk”ten kurtuluşunun yolu gayet basittir: 

“Türk”le uğraşmamak... 

“Ermeni kimliğinin yeni cümlelerini arayacağı yeni alan ise artık hazırdır: 

“Gayrı Ermenistan’la uğraşmak. 

“Ermenistan’la tanışmak  

 “Türk”ten boşalacak o zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan, Ermeni’nin 

Ermenistan’la kuracağı asil damarında mevcuttur. 
“Yeter ki bu mevcudiyetin farkında olunsun.” (Agos gazetesinin, 7 Kasım 2003’le 

13 Şubat 2004 tarihleri arasında çıkan 8 sayısında yayımlanmıştır bu makale.)  

H. Dink, yukarıdaki satırlarda, Türklerin Ermenilere, Nazilerin Yahudilere yaptığı 

türden bir soykırım yaptığını ileri sürmektedir. Bu soykırımı kabul etmeyen Türkleri de; 

“kanserojen tümör, zehir, vicdansız, insanlıklarını arındır”mamışlar, Ermeninin “kanın”ı 

“zehir”leyen “zehir” diye nitelemektedir. 

Türkleri sevmek midir bu, yoksa Türklerden nefret etmek midir? 

Bu değerlendirmelerde bulunan biri, Türkleri ve Türkiye’yi sevebilir mi? Buna imkân 

var mıdır? 



“Vicdansız” bir insan, “kanserojen tümör işlevi gör”en, “zehir” etkisi yapan ve insanın 

kanını zehirleyen, ruh sağlığını bozan biri sevilebilir mi? 

Hiç kuşkusuz sevilemez. Hiç kimse sevemez, böyle gördüğü bir milleti ve o milleti 

oluşturan insanları. 

H. Dink de, ne Türkiye’yi ne de Türkleri seviyordu bizce. Gerçek buydu… 

H. Dink, Türklerin, Ermenileri soykırıma uğrattığından çok emin… Ermenilerin 

katlettiği Türklerdense hiç söz etmiyor makalesinde… 

Bırakalım Osmanlı belgelerini, Rus ve Sovyet belgelerinde anlatılan, Ermenilerin 

Türklere uyguladığı katliamı bilmezlikten geliyor. O belgeler ki, yalnızca erkeklerin değil, 

kadınların ve çocukların da canavarca katledildiğini, camilere, evlere doldurulan insanların, o 

yerlerin ateşe verilmesiyle diri diri yakıldıklarını anlatır. 

Kadın cesetlerine bile, bunu bir insan yapamaz dedirten; canavarca, sapıkça işkenceler 

edildiğini anlatır. 

Bunları da görmeyen, görmek istemeyen bir insan, samimi sayılabilir mi? Barıştan yana, 

uzlaşmadan yana, dostluktan yana olduğu söylenebilir mi böyle birinin? 

Bize göre hayır. Asla… 

Yukarıdaki aktarmalarda da görüldüğü gibi H. Dink, yalnızca Türklere değil, 1915’te 

Ermenilerin soykırıma uğratıldığını tanıyan kararlar almayan ülkeleri de suçluyor. Onların, 

Yahudilere gösterdiği duyarlılığı, Ermenilere göstermediğini iddia ediyor. Burada da yanlış 

yapıyor. Diğer ülkeleri bir yana bırakalım, Batılı Emperyalistlere haksızlık ediyor bu 

yargısıyla. 

Yazımızın başında söylediğimiz gibi Batılılar, Yahudi soykırımı başlamadan 19 yıl 

önce, 10 Ağustos 1920’de Osmanlı’ya kabul ettirdikleri Sevr’le, Ermenilere bir devlet 

kuruvermeyi istemişlerdi. Onların ve onlara kuklalık eden Ermenilerin bu haksız istekleri-

hevesleri, Birinci Kuvayimilliye’nin 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanmasıyla kursaklarında 

kalmıştı. H. Dink burada, bu gerçeği unutmuş görünüyor. Sağduyunun sesi, hakkaniyetli, iyi 

niyetli denen insan, böyle mi davranır? 

“Mavi Kitap”ın editörü, yazarı 

Arnold J. Toynbee’den İtiraflar 

Konu açılmışken, 1915’te yaşanan trajedi üzerine, iki yabancı ünlü tanığın ne dediğini 

görelim burada. 

Birincisi Arnold J. Toynbee’dir. Ünlü “Mavi Kitap”ın iki yazarından biridir bu kişi. 

İngiliz Tarihçi... Bakın nasıldeğerlendiriyor 1915 olaylarını, 1966’da 

yazdığı “Hatıralar”ında; yani olaylardan ortalama 50 yıl sonra: 

“Dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır ki o da şudur: Üç kişinin kurduğu 

hükümetin Osmanlı’daki Ermenilere yaptığı muamelede öne sürdüğü sebepler kişisel 

değil, siyasi idi. Rusya ile Türkler arasında 1877-78 yıllarında meydana gelen savaştan 

beri Osmanlı İmparatorluğu’nun kuzeydoğusunda yaşayan Ermeni toplumu siyasi 

ideallerinin peşine düşmüşlerdi. Anadolu’nun batısında yaşayan Yunanlılar gibi 

Ermeniler de bir gün Osmanlı İmparatorluğu’ndan kendilerine bir devlet 

koparabilecekleri ümidini taşımışlardı. Yunanlıların ve Ermenilerin siyasal amaçlarının 

meşruiyeti yoktu. Çünkü her iki grup da Türkler arasında azınlıktaydı. İstekleriyle 

Türk İmparatorluğu’nu bölmeyi amaçlıyorlardı. Yalnız bu amaçları, Türk halkına ciddi 

haksızlıklar yapılmadan gerçekleştirilemezdi. Ruslar, Kafkaslara saldırdıkları zaman 

Türkleri yenerek Türkiye’nin kuzeydoğusunu başarılı bir şekilde işgal etmişlerdi. 

Türkler de ondan sonra Birinci Dünya Savaşı’na katılmış ve böylelikle Ermeni sorunu 

ülkenin önemli bir problemi haline gelmişti. Türk yetkilileri yerli Ermeni toplumunun 

Rus istilacılar için “beşinci kol” olarak çalışabileceğini keşfetmişlerdi. Bu nedenle de 

Ermenileri savaş bölgesinden çıkartma kararı aldılar. Bu da bir güvenlik önlemi olarak 

değerlendirilebilir. Benzer koşullar altında başka hükümetler benzer kararlar 



almışlardır. Mesela Pearl Harbor’da Japonlar, Amerikan donanmasına saldırdıktan 

sonra Amerikan hükümeti Japon asıllı Amerikalıları Pasifik’ten çıkarıp Mississippi 

havzasına yerleştirmişti. O insanlar yeni bir yere yerleştirilirken bile bazı hatalar 

işlenmişti. Japon asıllı Amerikalı insanlara hileler yapılmıştı ve bu insanlar büyük 

ölçüde soyulmuşlardı. (…)” (A. J. Toynbee, Hatıralarım, Klasik Yayınları, 2005, s. 283-284) 

“Birinci Dünya Savaşı’nda (İngiliz) Dış İşleri’nin Siyasi İstihbarat Dairesi”nde 

(agy, s. 189) görevli olan A. J. Toynbee’nin yukarıdaki satırları, işlenen bir suçtan duyulan 

vicdan rahatsızlığının ürünüdür. Yaptığı bir yanlışı, çok yetersiz biçimde de olsa, düzeltmeye 

çalışmaktadır. Çünkü onlar bu işi, (“Mavi Kitap”ı hazırlama veya yazma işini) bilimadamı 

olarak değil, “Siyasi İstihbarat Dairesi”nin verdiği emri yerine getirmek amacıyla 

yapmışlardı. Amaçları, gerçekleri ortaya çıkarmak değil, İngiltere’nin de içinde yer aldığı 

Emperyalist blokun yürüttüğü Emperyalist Yağma Savaşı’na propaganda malzemesi 

sağlamaktı. Osmanlı’yı bir canavar olarak göstererek, onu yok etmek için yürütülen savaşa 

meşruiyet kazandırmaktı. Emperyalist Paylaşım Savaşı’nı, bilinçsiz insanlara haklı bir 

savaşmış gibi gösterebilmekti. 

A. J. Toynbee, biz, Ermenilerin uydurma iddialarını, siyasi senaryolarını, tarafsız tanık 

gözlemleri yerine koyarak bu kitabı hazırladık. Çünkü İngiliz Devletiyle Ermenilerin siyasi 

amaçları tam bir uyum içindeydi. Birbiriyle bütünüyle örtüşüyordu, diyemiyor. Öyle dese 

kendisinin ve “Mavi Kitap (Blue Book)” adlı o propaganda ürününü birlikte 

hazırladıkları Lord Bryce’in namuslu bilimadamları değil, birer düzenbaz olduğunu söylemiş 

olacaktı. Bunu diyemediği için 1915 Olaylarını sıradanlaştırıyor-önemsizleştiriyor. 

Ve Osmanlı’ya, aldığı Tehcir kararında hak veriyor. 

“Bu nedenle de Ermenileri savaş bölgesinden çıkartma kararı aldılar. Bu da bir 

güvenlik önlemi olarak değerlendirilebilir. Benzer koşullar altında başka hükümetler 

benzer kararlar almışlar”, diyor. ABD’nin de böyle bir karar aldığını ve uyguladığını 

söylüyor. 

Yapılanın bir soykırım değil, bir tehcir (göç ettirme), bir güvenlik tedbiri olduğunu 

söylüyor. 

Çok önemli bir şey daha söylüyor A. J. Toynbee: 

“Yunanlıların ve Ermenilerin siyasi amaçlarının meşruiyeti yoktu. Çünkü her iki 

grup da Türkler arasında azınlıktaydı. İstekleriyle Türk İmparatorluğu’nu bölmeyi 

amaçlıyorlardı. Yalnız bu amaçları Türk halkına ciddi haksızlıklar yapılmadan 

gerçekleştirilemezdi” (agy) diyor. 

Demek ki, Osmanlı’nın hiçbir vilayetinde Ermeniler nüfusça çoğunlukta değilmiş. O 

zaman da oraları Osmanlı’dan kopararak ayrı bir devlet kurma talepleri, meşru-haklı olamaz. 

Ermenilerin, hak iddia ettikleri yerlerde, çoğunluğu sağlayabilmeleri için Müslüman 

halkı oralardan kaçırtması gerekiyordu. Öyle de yapmaya çalıştılar. Çar ordularıyla elele 

vererek çeteler oluşturdular ve Müslüman köylerine saldırdılar, katliamlar yaptılar. İşte bunun 

üzerine, Osmanlı, Tehcir kararı aldı ve uyguladı. Yapılan soykırım değil, göç ettirmedir. Tabiî 

bu uygulama sırasında hatalar da yapılmıştır, çok büyük acılar da yaşanmıştır, ölümler de 

olmuştur. Fakat o sırada Osmanlı’nın savaş içinde olduğunu ve beş cephede birden savaş 

yürüttüğünü de hesaba katmak gerekir. Bu cephelerden biri de Çanakkale’dir. 

Türk Tarihçilerinin bazıları bu Tehcir sırasında hayatını kaybeden Ermenilerin sayısının 

100.000’leri bulmadığını, bazılarıysa 200.000-300.000 Ermeni’nin hayatını kaybettiğini iddia 

etmektedirler. Ermenilerse 1.500.000 demektedirler. 

Osmanlı’nın 1914’te yaptığı son nüfus sayımında, Ermeni yurttaşlarının sayısının düz 

bir söyleyişle 1.300.000 olduğu görülmektedir. Bu sayı, Osmanlı sınırları içinde yaşayan 

toplam Ermeni sayısıdır. 



Tehcire tabi tutulan Ermeni insanlarımızın sayısıysa (Talat Paşa’nın, not defterine, 

kendi elyazısıyla tuttuğu notlardan anlaşıldığına göre): 924.158’dir. Bu defterde, toplam 18 

ilden göç ettirildiği ve hangi ilden kaç sayıda Ermeni’nin göç ettirildiği de belirtilmektedir. 

Osmanlı, Tarihte hiçbir Ermeni devletini ortadan kaldırmadı-yıkmadı. Osmanlı Türkleri, 

Ermenilerin, bizim dedikleri, hak iddia ettikleri toprakları, Bizans’tan, Trabzon Komnenos 

Krallığı’ndan, Safavilerden, Memluk Devleti’nden ve Ramazanoğulları’ndan almıştır. Yani 

Osmanlılar buralara geldiklerinde, Ermeni devletlerinin (krallıklarının, prensliklerinin) 

yerinde yeller esiyordu. O devletler çoktan Tarihe karışmıştı. Demek istediğimiz, Osmanlılar 

ve Ermeniler ilk karşılaştıklarında düşmanlık yaratacak bir olay yaşamadılar. Birbirleriyle 

çatışmaları olmadı. Birbirlerini incitecek bir olay geçmedi aralarında. O yerleri ele geçirdikten 

sonra da Ermeni nüfusu seyreltmedi, Osmanlı. Göçe zorlayarak Ermenileri azınlık durumuna 

düşürme siyaseti gütmedi. Osmanlı ve Ermeniler, 19’uncu Yüzyılın son çeyreğine kadar 

dostluk içinde yaşadılar. Osmanlı, Ermeni insanları için “Millet-i Sadıka” (Sadık Ulus) dedi. 

Ayrı dinden olmasına rağmen, Ermenileri sevdi ve onlara güvendi. İmparatorluğun en üst 

mevkilerine getirdi onları. 

19’uncu Yüzyılda Osmanlı, artık her geçen gün biraz daha derebeyliğin batağına 

saplanıyordu. Avrupa, daha üst bir ekonomi yordamı olan Kapitalizme geçerken, Osmanlı tam 

tersine bir gidiş tutturmuştu. Her gün daha ağır biçimde derebeylik batağına batıyordu. Bu 

gidişin çöküşle sonuçlanması kaçınılmazdı. Antika Tarihte, gittikçe derebeyleşen her 

medeniyet (devlet de diyebiliriz) batmıştı, yok olmuştu. Bu tersine gidişin sebepleri ayrı bir 

konudur. Şimdi ona giremeyiz. 

Bunu sezen Batılı Emperyalistler (İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, İtalya ve ABD), 

Osmanlı’yı paylaşma çabasına girdiler. Osmanlı’nın çöküşünü hızlandırmak ve sonrasında da 

yağmadan en büyük payı kapabilmek, bu emperyalist haydutların her birinin dış politikasının 

temelini-esasını oluşturdu, o yüzyıllarda. 

Batılı Emperyalist devletlerin, Osmanlı’yı parçalamak ve aralarında paylaşmak için 

oluşturdukları planın bir bölümünü de Ermenilerin Osmanlı’ya karşı kışkırtılması yani 

kullanılması oluşturuyordu. Onlar için, Ermeni Sorunu, Osmanlı’yı yok etme politikasının 

ayaklarından biriydi. İşte bu amaçlarına ulaşabilmek için, 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı 

sonrasında Rusya’yla yapılan Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması’yla Çarlık Rusyası, 1878’de 

yapılan Berlin Antlaşması’yla da İngiltere ve Fransa, Ermenilerin koruyucusu rolüne 

soyundular. O maskeyi taktılar, ya da o posta büründüler. Bu tarihten sonra, 

Ermenilerle Osmanlı arasında yaşanan trajedilerin baş sorumlusu, bu Batılı Emperyalist 

haydutlardır. 

Bu emperyalist oyunu, yine A. J. Toynbee, yarım ağızla da olsa şöyle itiraf eder, 

“Hatıralar”ında: 

“(…) Babam Hayır İşleri Organizasyonu’nun bir üyesiydi. Londra’nın güneyinde 

kuruma ait ofislerin yönetimini üstlenmişti. Ermeniler maddî yardım için bu kuruma 

başvurmuştu. Bu olaylar 1897 yılında meydana geliyordu. Babamın röportaj yaptığı 

Ermeni mülteci de Sultan II. Abdülhamid’in gerçekleştirdiği cinayetlerden kaçan 

Ermeniler arasında yer alıyordu. Babamın yardım ettiği Ermenileri katleden Türkler 

hakkındaki sorularımı sonradan anneme sormuştum. Sorum karşısında annem Türkleri 

öyle kötüledi ki Gladstone’un onları kötüleyişinden çok daha ağır bir kınamaydı bu. 

Gladstone Türklerin tüm Avrupa’dan “eşyalarıyla beraber” atılması gerektiğini iddia 

ettiğinde “onların ait oldukları Asya’ya geri gitmelerine izin verilmesini” bile istemişti. 

Böylece Gladstone (o sıralarda ben bunları bilmiyordum) Türkler’e kıtaların en 

büyüğünü, yani “Kutsal toprakları” ve diğer her tarafı vermiş oluyordu. Ancak 

Gladstone’un alkışlanan konuşmasından 20 yıl kadar sonra annem bana Anadolu’nun 

Türklere verilmeyecek kadar değerli bir kıta olduğunu söylüyordu. O tarihlerde Dar’ül 

İslam ile Hıristiyanlık arasındaki ilişkiler hakkında tek bildiğim şey Haçlılardı. 



1919’daki Clemenceau’dan farklı olarak ben 1897’de şunu biliyordum ki sonuçta Haçlı 

seferlerinde Hıristiyanlar yenilmişti. “Sanırım Hıristiyanlar Türkleri Anadolu’dan 

çıkartacak güçte değil” dedim. Annem ise “Hayır, o güce sahipler. İstedikleri takdirde 

onları herhangi bir zamanda oradan çıkartabilirler. Hıristiyan ülkelerin bencilce 

birbirleriyle olan rekabetleri Türklerin layık olmadıkları yerde yaşamaya devam 

etmelerine sebep olmaktadır.” diye cevap verdi. Annemin dile getirdiği çok önemli 

olmayan bu kınama vasıtasıyla alaycı ve manasız enternasyonal güç oyunlarıyla ilk defa 

tanıştım. Bu oyunlar sonradan okulumdaki ve kolejdeki arkadaşlarımın yarısının ve 

benim dönemimde yaşayan milyonlarca insanın ölümüne sebep olacaktı. 1919’da 

Paris’te ve yine 1946’da oyunun nasıl oynandığını yakından izlediğimde annemin sert 

sözlerinin gerçeği tasvir ederken yetersiz kaldığını keşfettim.” (agy, s. 288-289) 

Yukarıda adı geçen Gladstone, sıradan biri değildir. 1880-85 yılları arasında İngiltere 

Başbakanlığı da yapan ünlü Türk düşmanı politikacıdır. Sonraki İngiliz politikacıları ve diğer 

devlet adamları da Türkler hakkında farklı düşünceler taşımamışlardır. Bir Winston Churchill, 

bir Lloyd George, bir Lord Kitchener de mesela, Gladstone’la birebir aynı görüşlere sahiptir. 

Tabiî Batılı Emperyalistlerin temsilcileri de aynı düşüncededir… 

Yukarıda satırlarını aktardığımız A. J. Toynbee de sıradan biri değildir. Ermeni 

Sorunu’nu, dünyaya, Batılıların politikalarına (bakış açılarına) uygun biçimde tanıtan en 

önemli iki kitaptan birinin yazarlarındandır. O bile, işte ömrünün son yıllarında, çok eksik 

gedik de olsa, tevil yoluyla da olsa, özeleştiri kapsamında değerlendirilebilecek yazılar 

yazarak vicdanının pasını silmeye, vicdanını rahatlatmaya çalışmaktadır. 

Özetçesi, “Mavi Kitap”, İngiliz Emperyalistlerinin, Birinci Emperyalist Paylaşım 

(Talan) Savaşı’nda, galip gelebilmek için kurdukları propaganda merkezlerinden birinin 

yayınıdır. Bu merkezlerin sadece birinin (Wellington House’un) çalışan sayısı üç yüzü 

buluyordu. Bunlar, gazetecilerden, yazarlardan, Tarihçilerden oluşuyordu. Mesela doksan 

savaş ressamı bulunuyordu, çalışanlar arasında. Kitaplar, dergiler, gazeteler, kartpostallar, 

afişler üretiliyordu. 17 dilde üretilen bu propaganda araçları, Avustralya’dan Hindistan’a, 

Arabistan’a, İran’a, Rusya’ya, Türkiye’ye, Amerika Ülkelerine kadar, dünyanın her köşesine 

ulaştırılıyor, dağıtımı sağlanıyordu. Sayısı on milyonlarla ifade edilen bu ürünlerle amaçlanan 

üç şey vardı: 

1- Bilinçsiz kara halk yığınlarını kandırarak, bu kitlelerin, “İtilaf Devletleri” denen 

emperyalist grubu desteklemelerini sağlamak. 

2- Savaşta verilen asker kayıplarının yerini dolduracak yeni insanların savaşa 

katılmasını sağlamak (yeni asker bulmak). İngiltere, bilindiği gibi sadece kendi adasından 

değil, tüm sömürgelerinden de asker topluyordu. 

3- ABD’nin de savaşa (tabiî kendi safında) katılmasını sağlamak. Bu amaçla da ABD 

kamuoyunu savaşa taraftar kılmak. 

İngiltere, yürüttüğü bu emperyalist savaşla, dünyanın doğal kaynaklarını (petrol ve 

madenlerini) ve pazarlarını ele geçirmek istiyordu. Bu yağmadan aslan payını ben 

kapmalıyım, diyordu. Dünyaya ben hükmetmeliyim, diyordu. Tabiî dünya halklarını da 

köleleştirmek istiyordu. İşte bütün bu sebeplerden dolayı, savaşı çılgınca bir hırsla 

yürütüyordu. Her türlü araçtan yararlanmak istiyordu. Ahlâkı, namusu, onuru silip atmıştı 

dünyasından. Başta İngiliz Halkı olmak üzere, bütün dünya halklarını da, uydurduğu, daha 

doğrusu yüzlerce profesyonel insanı çalıştırdığı propaganda merkezlerinde ürettiği her türden 

savaş yalanlarıyla kandırmak-aldatmak ve kendi aşağılık çıkarları için kullanmak istiyordu. 

İşte “Mavi Kitap” da bu amaçla üretilen araç-gereçlerden biridir. 

Tabiî tüm propaganda ürünlerinde de kendileri, medeniyet, özgürlük ve demokrasinin 

savunucusu, Almanlar ve Türklerse ilkel, vahşi, acımasız,  kan dökücü zalimler olarak 

gösteriliyordu. 



Almanların ve Türklerin canavarlıkları o dereceye vardırılmalıydı ki, bunlarla karşılaşan 

saf, bilinçsiz insanlar, “insanlığın ortak çıkarı için, selameti için, bu yaratıklar ortadan 

kaldırılmalı” demeliydi. Almanlardan ve Türklerden söz edilince, öfkeden ve tiksintiden 

midesi bulanmalıydı. Her Alman ve Türk, eğer engellenmezlerse, binlerce insanı, yaptığından 

büyük bir zevk alarak öldürebilecek potansiyel “seri katil”di. Zaten pek çoğu bunu yapmıştı. 

Yapmaya da devam ediyorlardı. Türklerin, Ermenilere uyguladığı kıyım bunun somut bir 

kanıtıydı işte. 

“Mavi Kitap” ve diğer savaş yalanlarından derleşik ürünler özetçe böyle söylüyordu. 

Ne yazık ki bu yalanlar, çok etkili oldu. İnsanlar kandırıldı. Ve İngilizler, Fransızlar, 

İtalyanlar ve ABD zaferle çıktı bu yağma savaşından. 

Ve İngiltere, bu savaşla 1.415.929 mil kare yeni toprak kazandı (Türkkaya Ataöv, Mavi 

Kitaba Yanıt, s. 63). Ortadoğu petrolleri bütünüyle eline geçmiş oldu. 

“Büyükelçi Morgenthau’nun Öyküsü” ya da yalanları 

Şimdi gelelim öbür kitaba. Yani Ermeni Meselesi’ni, Batılı Emperyalistlerin anlayışıyla 

dünyaya duyuran diğer etkili kitaba: Bu kitap, 1913-1916 yılları arasında ABD’nin Türkiye 

Büyükelçiliği’ni yapan Amerikan Yahudisi Henry Morgenthau tarafından 

yazılmıştır. “Büyükelçi Morgenthau’nun Öyküsü” adını taşımaktadır. Bu kitap da “Mavi 

Kitap”ın değişik türdeki bir benzeridir. 

“Mavi Kitap”, süren bir savaşa yeni taraftarlar ve askerler kazanmak için 1916’da 

yazdırılmıştı. 

Morgenthau’nun amacıysa ABD’yi İngiltere safında savaşa sokmaktır. Bunu 

başarabilmek için de ABD Halkını, Osmanlılara ve Almanlara karşı kışkırtmak gerekiyordu. 

Yani savaşa hazırlamak lazımdı. Morgenthau işte bunu yapar. En iğrenç yalanlarla dolu kitabı 

bunu başarabilmek için yazmıştır. 

Kitapta, başta Enver ve Talat Paşalar olmak üzere Osmanlı yöneticileri ve memurları, 

canavarlıklarıyla övünen, can yakmaktan, kan dökmekten zevk alan hasta ruhlu-cani ruhlu 

yaratıklar olarak anlatılır. Üstelik de Büyükelçi Morgenthau, bütün bu durumların ve 

olayların, tabiî Ermeni kıyımının da, canlı tanığı olarak gösterir kendini. 

Kitabı Aralık 2005’te Türkçe yayımlayan “Belge Yayınları”, arka kapağa şöyle bir 

tanıtım yazısı koyar: 

“(…) Büyükelçi Morgenthau’nun Öyküsü, Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci 

Dünya Savaşına dahline ilişkin en önemli tanıklıklardan biridir. Morgenthau, en 

azından, savaş süreci boyunca dokuz ülkenin diplomatik işlerinin emanet edildiği kişi 

olarak, dönemin en gerçekçi gözlemcisi olmuştur. Anıları şu anda tarihçiler açısından 

değeri biçilemez bir kaynaktır. 

“Morgenthau 1915 Ermeni Soykırımına tanık olmuştur. Osmanlı 

İmparatorluğu’nun içlerindeki konsoloslarından birinci elden bilgiler toplarken, 

Ermenilere yönelik muamele ile ilgili olarak, başta Talat ve Enver olmak üzere Osmanlı 

liderlerine karşı çıkmıştır. Büyükelçi Morgenthau’nun Öyküsü, Ermeni Soykırımı 

konusunda Osmanlı Türklerine karşı bir iddianame niteliği taşımaktadır.” (agy) 

“Belge Yayınları” işte böyle övgüler düzüyor bu kitaba. 

Fakat, bir atasözümüzde dendiği gibi; “Hakikat kıyamete kadar gizli kalmaz”. 

Burada da öyle oldu. Namuslu (bilim insanı olma ahlâkına sahip) bir Amerikalı araştırmacı, 

konuya ilgi duyuyor. Morgenthau’nun kitabının güvenilirliğini araştırma gereği duyuyor. 

ABD’nin en önde gelen kütüphanelerine giderek, Morgenthau’nun, Türkiye’deyken günü 

gününe tuttuğu günlüklerine, ABD’ye telgrafla gönderdiği raporlarına ve mektuplarına 

ulaşıyor. Bu belgelerde anlatılanlarla, kitabında anlattığı olayların irtibatını-ilgisini, uyumunu 

ya da uyumsuzluğunu araştırıyor. Hem de tam bir tarafsızlık ve titizlikle. Bir de ne görsün? 

Kitapta anlatılanlar, büyük ölçüde abartmalardan, çarpıtmalardan, yalanlardan, olayları 

tersyüz edecek denli bozmalardan ve gerçekle hiç ilgisi olmayan, hayal ürünü senaryolardan 



ibarettir. Ve de Morgenthau’nun kitabı, Tarihi bir belge olma açısından beş paralık bir değer 

taşımamaktadır. Bu kitap, sadece, çok iblisçe hazırlanmış, ABD’yi, İngiltere safında (ya da 

yanında) Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’na sokabilmek için, ABD Halkını yanıltmayı, 

kandırmayı, savaşa taraftar hale getirmeyi amaçlayan bir propaganda malzemesidir.  ABD 

Halkına, ABD devleti tarafından uygulanan “Psikolojik Harekât”ın çok somut ve net bir 

kanıtıdır-belgesidir. 

Morgenthau’nun bu alçakça amaçla hazırlanmış kitabının etkisi, ne yazık ki, yalnızca 

ABD Halkını kandırarak savaşa sıcak bakar hale getirmekle kalmamıştır. Türkiye’ye ve Türk 

insanına karşı, kuşaklar boyu sürecek bir düşmanlığın da oluşmasına sebep olmuştur. Üstelik 

bu etki sadece ABD Halkıyla da sınırlı kalmamıştır. Kitabı, uluslararası emperyalistler ve 

onların oyuncağı durumundaki Ermeni diasporasının temsilcileri, pek çok dile çevirerek 

değişik ülkelerde yayımlamışlar ve yayımlatmışlardır. 

Morgenthau’nun kitabının (tabiî kendi ruhunun da bir gerizden farklı olmayan) içyüzü, 

1990’da, namuslu bilim insanıHeath W. Lowry tarafından teşhir edilmişti. Bundan 15 yıl 

sonra, yani 2005’te, “Belge Yayınları” adlı Sevrci bir yayınevi Morgenthau’nun bu kitabını 

İstanbul’da Türkçe yayımlıyor. Hem de yukarıda aktardığımız methiyeler, kitabın hem arka 

kapağına hem de “Yayıncının Önsözü” başlığı ile kitabın başına koyularak. 

Morgenthau’nun kitabı gibi Türk düşmanlığı yaratmak amacıyla hazırlanmış bir kitabı, 

Türkçede yayımlamak isteyen yayıncıların, onun ne ölçüde güvenilir olduğunu da biliyor 

olmaları gerekir. Morgenthau’nun kitabının adıyla, onun iğrenç içyüzünü açığa çıkaran 

namuslu araştırmacının kitabının adı bile birbirini çağrıştırır. İnternet arama motoruna, 

Morgenthau’nun kitabının adını yazıp tıkladığınızda, her iki kitap da alt alta ekranda görülür. 

Birincisinin adı yukarıda da söylediğimiz gibi “Büyükelçi Morgenthau’nun Öyküsü”dür. 

Diğerininse, “Büyükelçi Mortgenthau’nun Öyküsü’nün Perde Arkası”dır. “Belge 

Yayınları” sorumluları, İnternete bakmakla bile bunu görebilirlerdi. Sanırız görmüşlerdir de… 

Öyleyse ne diye, öyle övgülerle tanıtarak yayımlıyorlar bu insan sefaletinin, bu savaş 

kışkırtıcısı alçağın pis yalanlarından oluşan kitabını? 

Kendileri de aynı toptan kesme olduğu için… 

Doğada olsun, toplumda olsun, her canlı kendi benzerini arar bulur. Onun yanına 

gider… 

Morgenthau’nun maskesini yine bir Amerikalı olan Heath W. Lowry düşürüyor 
Namuslu Amerikalı bilim adamı, Princeton Üniversitesi Tarih Profesörü Heath W. 

Lowry, araştırmasının önsözünde, ipliğini pazara çıkardığı alçağın kitabının yaptığı tahribat 

ve halklara verdiği zararlar konusunda şunu der: 

“(…) Amerikalıların nesiller boyu belirli bir ulus ve ülkeye bakış açılarının 

şekillendirilmesinde, “Büyükelçi Morgenthau’nun Öyküsü” diye bilinen kitap kadar 

etkili olanı çok azdır. 

“1920’lerde Amerikan kamuoyunun belirgin özelliklerinden biri haline gelen ve 

günümüzde de uzantıları gözlenebilen güçlü bir Türk aleyhtarlığının temel taşlarından 

biri olarak Morgenthau’nun kitabı, İttihat ve Terakki Hükümeti’nin Birinci Dünya 

Savaşı’nı bahane ederek Ermeni azınlığına karşı plânlı bir soykırım uyguladığı 

inancının ana çıkış noktalarından biri olmaya devam ediyor.” (age, Önsöz, s. V-VI) 

H. W. Lowry, yine aynı önsözün ilk paragrafında Morgenthau’yu şöyle tanıtır: 

“New York’ta başarılı bir emlâk komisyoncusu olan Henry Morgenthau, 

Woodrow Wilson’un 1912 yılındaki Başkanlık Kampanyası esnasında Demokrat 

Parti’nin Mali Komite Başkanı olarak görev almıştı. 

“Seçimi Wilson’un kazanması üzerine, Morgenthau, politik bir görevle 

ödüllendirildi ve Osmanlı İmparatorluğu’na Büyükelçi olarak atandı.” (age, s. V) 

Şimdi de H. W. Lowry’nin, Morgenthau’nun yalanlarına gösterdiği pek çok örnekten 

(kanıttan) hiç değilse ikisini buraya aktaralım. 



“1) Talat Bey’den “Şu gasıp çetesinin elebaşısı” diye bahseden Morgenthau, şöyle 

devam etmekte: 

“Ben onun Müslümanlığa aldırmadığına bizzat tanıklık edebilirim, zira partisinin 

ileri gelenlerinin çoğu gibi o da bütün dinleri alaya alırdı. Hattâ bir seferinde bana, “Bütün 

papaz, haham ve hocalardan nefret ediyorum” demişti. 

“Aslında Morgenthau’nun İstanbul dönemi belgeleri arasında Talât’ın bu sözü 

ettiğini doğrulayan hiçbir kayıt yok. Aksine Talât’ın dini görüşlerine değinilen yegâne 

yer olan, Morgenthau’nun Talât, Hahambaşı Naum, eşi ve Schmavonian için bir önceki 

gece ufak bir yemek daveti düzenlediğine ilişkin, 10 Temmuz 1914 tarihli günlük 

kaydında şöyle denmekte: 

“Dün gece Talât bana Kabinenin en dindar üyesinin kendisi olduğunu söyledi, Cavit 

dine inanmıyormuş Cemal ise az dindarmış.” 

“Talât Bey’in gerçekten de İttihatçı liderlerin en dindarı olduğu bilinmese dahi, 

Büyükelçinin bizzat kendi Günlük ve Mektuplar’ında yer alan, Talât ile Osmanlı 

Musevi Cemaatleri’nin başı Hahambaşı Naum arasındaki yakın ilişkiye ait çok sayıda 

atıf, Dahiliye Nazırı’nın Morgenthau’ya “bütün papaz, haham ve hocalardan nefret 

ediyorum” demiş olabileceği iddiasını fazlasıyla ihtimal dışı bırakmakta. 

“Öyleyse Morgenthau, kendi günlüğünün yalanlamasına rağmen, neden Talât 

Bey’i bir ateist olarak tanıtmaya kalkışmış? Bunun apaçık nedeni, kitabının kötü 

kişisini, dini farklı da olsa, inançlı bir insan değil de, tanrıtanımaz biri olarak 

göstermekle, okurlarında ona karşı daha fazla nefret ve iğrenme duygusu 

uyandıracağını düşünmüş olmasıdır.” (age, s. 29-30) 

“(…) 

“7) Morgenthau fırsat buldukça, edebî tasarrufun tanıdığı serbestliği de aşıp, 

hiçbir biçimde Günlük ve Mektuplardaki kayıtlara dayanmayan bir takım konuşmaları 

da, sözde geçmiş gibi, yazmıştır. Bu tür iddiaların belki de Talât’ı en çok töhmet altında 

bırakanı şimdi vereceğim bölüm. Şöyle yazmakta: 

“Talât bir gün bana belki de hayatta duyduğum en şaşırtıcı teklifi yaptı. ‘New York 

Life Insurance Company’ ve ‘Equitable Life of New York’ sigorta şirketlerinin yıllardır 

Ermeniler arasında çok sayıda müşterileri bulunmaktaydı. Bu kişilerin kendilerini sigorta 

ettirmeleri tutumluluklarının göstergelerinden biriydi sadece. 

“Talât, “Ermeni poliçe sahiplerinin tam bir listesini Amerikan hayat sigortası 

şirketlerinden bizim için sağlamanızı bekliyorum. Artık hemen hepsi öldü ve geride parayı 

alacak varisleri de kalmadı. Tabii mal varlıkları böylece devlete intikal ediyor ve yararlanıcı 

hükümet oluyor” dedi ve sordu, “Bunu yapar mısınız?” 

“Bu kadarı fazlaydı artık, öfkeme hâkim olamadım. “Benden böyle bir liste 

alamayacaksınız” diyerek kalktım ve kendisini bırakıp çıktım.” 

“Büyükelçi Morgenthau’nun Öyküsü”nde olayların hiçbiri, insan hayatını ve 

ahlâk kurallarını bu pervasızca hiçe sayış kadar okuyucunun belleğinde iz bırakamaz. 

Böyle bir konuşma uydurulabilir mi? Morgenthau’nun anlattığı doğru olmalı. Ama 

acaba gerçekten öyle mi? Morgenthau’nun, Ermeni sürgünlerinin başladığı 1915 yılının 

Nisan ayından, ülkeden ayrıldığı 1 Şubat 1916 tarihine kadar bütün yazdıkları 

dikkatlice incelendiğinde sözü edilen konuşmaya ait tek bir atıfa dahi rastlanmamakta. 

Bu dönemi kapsayan Günlük’te, Talât ve Ermenilerle ilgili yüzlerce atıf bulunduğu 

gerçeğini göz önüne alırsak, bu boşluğun açıklanması zor. Ayrıca Morgenthau’nun 

Dışişleri Bakanlığı’na göndermiş olduğu Ermenilerle ilgili sayısız raporun hiçbirinde bu 

konuşmanın bahsi geçmemekte. Son olarak, aynı dönemde yazılmış yüzlerce sahife tutan 

Mektuplar’ının tümü elimizde. Bunlar Morgenthau’nun görevdeki son 12 ayının her 

gününü tek tek gözümüzün önüne seriyor ve içlerinde Ermenilere karşı tutuma ve 

Talât’la görüşmelerine ilişkin bol bol atıf varken, hiçbir yerde, Talât’ın, hayatlarını 



kaybetmiş olan Ermenilerin sigorta poliçe bedellerinin yararlanıcısı olarak Türk 

Hükümeti’nin kabul edilmesi yolundaki pervasız talebine ilişkin bir atıf bulunmamakta. 

Bu “yer almayış” kanıtından daha anlamlı olan, Morgenthau ve Talât arasında geçtiği 

iddia edilen bu konuşmanın “Büyükelçi Morgenthau’nun Öyküsü” kitabında yazılı 

olup, Günlük veya Mektuplar’da izine hiç rastlanmayan yegâne beyan oluşudur. 

Kısacası, görülen, Morgenthau’nun zaten lekelediği Talât Bey görüntüsünü daha da 

karalamak için gayret sarfedip durduğu. 

“Morgenthau Belgeleri daha yakından incelendiğinde Büyükelçi’nin kitabına bu 

uydurmayı ekleme nedeniyle ilgili daha da rahatsız edici bir açıklama akla geliyor. Şöyle 

ki, Günlük kayıtlarında Ermeni sürgünlerinin başladığı zamandan önceye, yani 24 

Nisan 1915 öncesine bakıldığında, Morgenthau’nun kitapta adı geçen sigorta 

şirketlerinden birisi hakkında Talât Beyle gerçekten görüşmüş olduğunu görüyoruz. 3 

Nisan 1915’te (sürgünlerin başlamasından tam 3 hafta önce) aşağıdaki kayda 

rastlıyoruz: 

“Ticaret Nazırı’nın makamında Talât’ı ziyaret ettim. Ona ‘New York Life Insurance 

Company’nin fonlarından bahsettim”. 

“Hendrick, Morgenthau’nun günlüğündeki iki satırlık bu kayıttan yola çıkarak 

yukarıda söz edilen konuşmayı kaleme almış olabilir mi? Tıpkı, Morgenthau’nun 

telgraflarını Talât Bey’in okuduğunu ve Ermeniler için tahsis edilmiş paranın 

Hükümetine verilmesini istediğini söylemiş olduğu gibi, bütün bu bölümü (büyük bir 

olasılıkla Morgenthau’nun göz yummasıyla) tümüyle uydurmuş olabilir mi? Cevap bir 

kez daha “evet”. Ortada New York Life Insurance Company’nin Türkiye’de 

dondurulan paralarıyla ilgili bir sorun vardı ama bunun Osmanlı Ermenileriyle bir 

ilgisi yoktu. Aksine, Morgenthau’nun günlüğünde Mart ve Nisan 1915 ayları boyunca 

yer alan bir dizi kayıt, bize, konunun kitapta anlatılanın kesinlikle tam tersi olduğunu 

söyleme hakkını tanıyor. 

“‘New York Life Insurance Company’ konusuyla ilgili Günlük kayıtlarını şöyle 

özetleyebiliriz: 

“1) 24 Mart tarihinde, sigorta şirketinin İstanbul temsilcisi olan Mr. Feri adında bir 

şahıs, Morgenthau’yu ziyaret ederek, Osmanlı Hükümetinin, merkezi, İmparatorlukla 

savaşta olan Fransa’nın başkenti Paris’te bulunduğu gerekçesiyle, şirketin banka 

hesaplarını serbest bırakmayı reddettiğini bildiriyor; 

“2) 29 Mart tarihinde Morgenthau bir görüşmesinde şirketin bu sorunundan Talât 

Bey’e bahsediyor ve o da kendisine: “New York Life Insurance Company fonlarına gelince, 

bu şirket Türkiye’de tescil edilmiş değil, paralarını çekmelerini istemiyoruz çünkü buradaki 

zararları ödemeyeceklerinden korkuyoruz” şeklinde konuyla ilgili bilgi veriyor; 

“3) Daha önce belirttiğimiz gibi, 3 Nisan tarihli Günlük kaydında, Morgenthau’nun 

“Ticaret Nazırı’nın makamında Talât’ı ziyaret ettiği ve ona New York Life Insurance 

Company fonlarından bahsettiği” yazılı. 

“Morgenthau Belgelerinde New York Life Insurance Company’yle ilgili atıflar bu 

kadar. 29 Mart 1915 tarihli kayıttan açıkça anlaşılacağı gibi, Talât’ın ve Türk 

Hükümeti’nin istekleri, ölen poliçe sahiplerinin yararlanıcısı olmak değil, tam tersine, 

ilerde gelebilecek ödeme taleplerini karşılayabilmesi için şirketin Türkiye’de yeterli 

sermayesinin kalmasını sağlamaktır. 

“Günlükten de görüldüğü üzere New York Life Insurance Company’nin Osmanlı 

başkentinde kendi temsilcisinin bulunuyor olması, Morgenthau’nun sözlerini mantıken 

asılsız kılıyor, çünkü Talât Bey şirketin müşterilerinin bir listesini istiyor olsaydı ondan 

talep etmesi yeterdi. 

“Tekrar şu soruyu sormalıyız: “Büyükelçi Morgenthau’nun Öyküsü” kitabında bu 

bölüm neden yer alıyor? Artık açıkça ortaya çıkan, Morgenthau’nun her vesile ile ve 



akla gelebilecek her şekilde Talât Bey’i karalama amacının yanısıra, bu bölümü kitaba 

kendi çıkarı nedeniyle sokması da mümkün. 

“Morgenthau Belgeleri dikkatle okunduğunda, kitabın yazıldığı dönemde 

Büyükelçinin Equitable Life Assurance Society of New York’un Yönetim Kurulu üyesi 

olduğu ortaya çıkıyor. Gerçekten de 1918 yılının günlüğünde, 21 Mart tarihli kayıtta, 

Morgenthau’nun o gün saat 12.00 de Equitable Life Assurance Society’de bir toplantıya 

katıldığı, sonra da 2.30’da Burton J. Hendrick ile buluştuğu (muhtemelen kitabın metni 

üzerinde çalışmak üzere) yazılı. Morgenthau, şirketin 1 Aralık 1915’teki toplantısında 

Yönetim Kurulu’na seçilince kendisine böyle değer verilmesinden çok gururlanmış ve 

hatta oğlu Henry’ye, “Equitable Life Assurance Society”nin Yönetim Kurulu üyeliğine 

seçilmem, malî çevrelerin daha şimdiden adımın ve tavsiyelerimin değerini anlamaya 

başladıklarını gösteriyor” diye yazmıştı. 

“Belki de üzerinde durduğumuz bu bölüm, sadece hayat sigortası işinin bir 

“reklâmından” ibaretti. Equitable Life Assurance Society’nin adından ve Ermenilerin 

hayatlarını sigorta ettirmedeki ileri görüşlülüklerinden övgüyle bahsederek, belki de 

sadece, 1915 yılında, kendi tabiriyle “adının ve tavsiyelerinin değerini” anlama akıllığını 

gösteren yönetim kurulunun diğer üyeleri için parasız reklâm yapmayı düşünmüş 

olabilir. Her ne kadar bu fikir bir varsayımdan öteye gitmiyorsa da ortada apaçık olan 

şey Morgenthau Belgeleri’nde Talât Bey’le Büyükelçi arasında böyle bir konuşmanın 

geçtiğine dair hiçbir bilgi bulunmaması.” (age, s. 39-44) 

Morgenthau’nun nasıl bir düzenbaz savaş kışkırtıcısı ve Türk düşmanı olduğunu, sanırız 

bu iki pis aşağılık yalanı kanıtlamaya yeter. Tabiî her arkadaşa ve okuyucuya H. W. 

Lowry’nin değerli araştırmasının tümünü okumasını tavsiye ederiz. 

H. W. Lowry, araştırmasının son sayfalarını şöyle bitirir: 

“Savaş döneminde Türkler aleyhinde yapılan propagandanın en etkili 

örneklerinden birinin esasını teşkil eden bu belgelerin İngiliz haberalma örgütüne, 

tarafsız Amerika Birleşik Devletleri’nin bir Büyükelçisi tarafından sağlandığı ve 

bunların Amerikan kamuoyunu Türkler ve Almanlar aleyhine kışkırtarak ülkeyi savaşa 

sokma amacını güden İngiliz çabalarının bir parçası olarak yayımlandığı anlaşılınca, 

Morgenthau’nun kullandığı “yetki” konusunda insan meraka düşüyor. 

Morgenthau’nun malzemelerinden yararlanmış olan tek propaganda eseri, Bryce’ınki 

değildi. Birinci Dünya Savaşı esnasında İngiliz propagandası hakkında yapılmış 

çalışmaların birinde “seçkin tarihçi ve kıyım propagandasının adeta uzmanı diye 

tanıtılan Wellington House üyesi” Arnold Toynbee, Armenian Atrocities: Murder of a 

Nation (Londra, 1915) ve The Murderous Tyranny of the Turk (Londra, 1917) adlı 

eserlerinde Türkleri ele alıp mahkûm etmiştir. Hiç sözü edilmeyen gerçek, Toynbee’nin 

1915’te yayımladığı kıyımlar hakkındaki bilgilerinin çoğunu ona sağlayanın Henry 

Morgenthau’dan başkası olmadığıdır. 

“Morgenthau’nun sağladığı bilgilerin ne ölçüde değer taşıdığına ilişkin çok önemli 

sorumuzu bir kenara bırakacak olsak dahi, geride gene tartışma götürmeyen bir gerçek 

kalıyor ki, o da Türklerin Ermenilere yaptıklarını konu alan savaş dönemi kitaplarının 

hepsinin ortaya çıkışında Morgenthau’nun çok önemli bir rol oynadığıdır. Henry 

Morgenthau; Alman Lepsius, İngiliz Lord Bryce ve Arnold Toynbee gibi yazarlara 

kaynak sağlamada aracı olarak, Başkan Wilson’a 1917 yılı sonlarında, daha sonra, 

“Büyükelçi Morgenthau’nun Öyküsü” adıyla çıkacak olan kitabının projesiyle ilgili baş 

vuruşundan çok önce, Türkler ve Almanlar aleyhinde bir kamoyu yaratılmasında 

oldukça etkili olmuştur. 

“Tarafsız bilimselliğin ilkel duygusallığa, tarihi gerçekçiliğin de propaganda 

amaçlarına yerini bıraktığı, Türk-Ermeni Tarihi diye bilinen dar kapsamlı bir konuya 

değil de başka herhangi bir tarihi döneme ait olsaydı, böyle önemli bir kitap hakkında, 



elinizdeki monografiye gelinceye kadar yapılmış hiçbir inceleme bulunmaması 

düşünülemezdi. 

“Peki, ya, Ermeni soykırımı üzerine çalışmış, eserlerinin bibliyografyalarından, 

Kongre Kütüphanesi koleksiyonlarındaki Morgenthau Belgeleri’nden ve dolayısıyla 

onların arasında bulunan Günlük’ten yararlandıkları anlaşılan bilim adamlarının, son 

yıllarda ardarda basılan eserlerinde, Morgenthau’nun “Öykü”sünü oluşturan tümüyle 

yalan ve yarı gerçek verileri nakletmelerine ve bunu yaparken de en çarpıcı 

tutarsızlıkları bile görmezlikten gelerek sorgulamamalarına ne demeli? 

“İnsan ister istemez, 1970’lerde ve 1980’lerin başında resmî Türk görevlilerine (ve 

çevrelerinde bulunanlara) karşı terörist eylemlere baş vurarak suikast düzenleyen 

Ermeni gençlerinin kaçının “Büyükelçi Morgenthau’nun Öyküsü”nü okuyarak etkisi 

altında kaldığını merak ediyor. Acaba bunların ne kadarı I. Dünya Savaşı sırasında 

henüz dünyaya bile gelmemiş olan bu masum insanların Morgenthau’nun iddiasına göre 

“Ermeni sorununu çözme konusunda üç ayda Abdülhamit’in otuz yılda yaptıklarından 

daha fazlasını yaptım” sözleriyle övünen Talât Bey ile sırf aynı etnik soydan geldikleri 

için, terörist saldırılarına hedef olmayı hak ettiklerini düşünmeye başlamıştı? 

“Bilim adamlarının görevi gerçeği bulmak, desteklemek ve korumaktır, yoksa bir 

takım hayal ürünlerini sahiymiş, ya da yalanları gerçekmiş gibi yayarak nefret 

üretmeye yardımcı olmak değil! Henry Morgenthau öleli kırk dört yıl oldu. Kitabının 

artık bir kenara bırakılma vakti ise çoktan geldi ve geçmekte.” (age, s. 71-73) 

H. W. Lowry’nin araştırmasında açık biçimde gösterdiği gibi, Morgenthau, yalnızca 

kendi yazdığı ya da yazdırdığı kitapta ABD ve başka dünya halklarını kandırmakla, onlarda 

Türklere karşı düşmanca duygular oluşturmakla kalmamış, “Mavi Kitap”ın yazarlarına da 

Büyükelçiliği döneminde kaynaklar aktarmaktan geri durmamıştır. Bu kaynak aktarımı, 

onların eserlerinin ana doğrultusunu-ana fikrini belirlendirecek boyutlarda olmuştur. 

  

Emperyalistlerin kanlı oyunu: “Ermeni Meselesi” 

Mondros Mütarekesi (silah bırakışması) sonrasında, Türkiye’de, Rus Ermenistanı’nda, 

Ortadoğu’da ve dünyanın hemen her yerindeki Ermenilerin en önemli siyasi talebi şuydu: 

ABD mandasında bir Ermenistan kurulması. Bu Ermenistan,  kendilerine ait olduğunu iddia 

ettikleri Osmanlı vilayetleriyle, Rus Ermenistanı’ndan oluşmalıydı. Bu talepler, ABD 

yetkililerine de iletiliyordu. İngiliz, Fransız ve İtalya Emperyalistleri de Ermenilerin bu 

talebine olumlu bakıyordu. Çünkü onlar, Osmanlı’nın doğal kaynaklarca çok zengin olan 

diğer bölgelerine gözlerini dikmişlerdi. Ve oraları paylaşmaya çalışıyorlardı. Doğal kaynaklar 

yönünden zengin olmayan dağlık, kıraç Ermenistan onların pek de ilgisini çekmiyordu. 

İştahını kabartmıyordu. 

ABD Başkanı Wilson ve yardımcıları (danışmanları), Türkiye’ye bir heyet 

gönderilmesini, mandaterliğin kabul edilmesi-alınması halinde bundan ABD’nin ne gibi 

çıkarlar elde edeceğini, bu işin getirisinin götürüsünün ne olacağını, bu heyetin hazırlayacağı 

bir raporla kendilerine sunmasını, önlerine açıkça koymasını istediler. Malum ya ABD, 

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada ve Japonya gibi dünyanın önde gelen deneyimli ve 

sicili, mazlum halklara karşı işledikleri suçlarla yüklü emperyalist devletler, menfaatleri 

olmadan parmaklarını bile kıpırdatmazlar. 

ABD, bu iş için, Major-General James G. Harbord başkanlığında uzmanlardan derleşik 

bir heyet oluşturdu ve bölgeye gönderdi. General Harbord görevlerini şu cümleyle özetler: 

“Bizim heyetin asıl maksadı Türkiye’deki Ermeni vilayetleriyle Rus 

Ermenistanı’ndaki ülkeleri görüp anlamak noktasında toplanıyordu.” (Harbord Raporu, 

Amerikalı General J. G. Harbord’un 1920 senesinde Türkiye ve Mavera-yı Kafkasya’da 

yaptığı tetkik seyahati ile ilgili rapor, Ali Fuat Cebesoy’un Arşivinden Askeri ve Siyasi 

Belgeler, Temel Yayınları, s. 84) 



Harbord, görevlerini ne denli ciddiye aldıklarını da şu paragrafta anlatır: 

“Hiçbir tetkik hey’eti vazifesine o kadar benimseyerek başlamamıştır. Hepimiz 

Ermenistan’ı ve Ermeni kıtalini tasavvur ediyorduk. Vâkıa hepimiz ancak kitaplarda ve 

gazetelerde okumuştuk; eğer mevzu başka bir şey olsa idi yazılan yazılar propaganda 

kabilinden sayılırdı. Lâkin zavallı Ermenilerin başlarına gelen felaketlerin öyle şahitleri 

vardı ki, uydurma ve yalan olmasına ihtimal verilemezdi. Alelhusus biraz sonra 

kendimiz gidip gözlerimizle görecektik. Hey’etimiz azasından biri Paris’te bir 

Ermeni’ye tesadüf edip, Ermeni kıtali hakkında işittiklerimiz gerçekten hikâye edildiği 

gibi dehşetli mi oldu diye sormuş, o da: Evet, öyle, hatta ben kendim de iki defa 

katledildim cevabını vermiş.” (agy, s. 70) 

Şimdi bu heyetin başkanının, yani General Harbord’un, Türkiye’yi, Suriye’yi, Rus 

Ermenistanı’nı ve Gürcistan’ı gezdikten sonra vardığı-edindiği kanaati belirten şu satırlarına 

bakalım: 

“… İstanbul’dan Mardin’e kadar olan bütün bölgeleri gezdik. Milliyetçi hareketin 

amacı Türklüğün şerefini kurtarmaktır. Türkiye hastalık ve harplerden nüfu-

sunun yüzde 20’sini kaybetmiştir. Yerlerinden çıkarılan Ermeniler yavaş yavaş ve 

hiçbir korku duymadan yerlerine dönüyorlar. Bütün seyahatimiz boyunca Türklerin 

Ermenileri öldürmek istediklerine dair bir işaret görmedik. Ermeniler, Kürtler ve 

Tatarlar arasındaki düşmanlık eski zayıf idareler yüzündendi. Ermenistan’da gördüğü-

müz bazı insanlar istikbâl hakkında bizi şüpheye düşürdü, çoğunlukla çürümüş 

insanlardı... 

“Üç ay önce Ermenilerin tek bir adam kalmayıncaya kadar kesildiğini duymuştuk, 

hâlbuki duyduklarımızın hiçbiri doğru değildi. Zaten ben bu katliamı her zaman 

şüpheyle karşılamıştım. Fransızlar Türkleri mandaları altına almak istiyorlardı, bunun 

için de dünyanın şüphesini Türklerin üstüne çekmek gerekirdi…” (Yayımlayan Erol 

Ulubelen, İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, s. 194) 

Dikkat edelim, bu kanaatlerin sahibi, sıradan bir gözlemci değildir. O yıllarda yani 

“Mütareke dönemi”nde, “Ermeni-Türk Meselesi” konusunda dünyanın en yetkili kişisinin 

(ABD Başkanı W. Wilson’un), bu meseleyle ilgili gözlemler yapmak ve vardığı sonuçları, 

kendisine bir rapor halinde sunmakla görevlendirdiği heyetin başkanıdır. 

Şimdi bunu yok mu sayacağız? Görmezlikten, bilmezlikten, duymazlıktan mı 

geleceğiz? Böyle yaparsak objektifliğimiz nerede kalır? 

“LORD CURZON’UN ERMENİ YORUMU 

“Hiç de “Türksever” olmadığı bilinen İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon, 

Ermeni Soykırımı’nı gündeme getiren Vicont Bryce’a 11 Mart 1920 günü, Lordlar 

Kamarası’nda verdiği yanıtta gayet netti: 

“Dünyanın bu bölgesinde Ermeniler hatta son haftalarda da bazı kimselerin 

sandığı gibi masum kuzucuklar olarak davranmamışlardır. Şu anda elimde onlar 

tarafından son derece vahşi ve kana susamış tarzda işlenmiş saldırılara ilişkin bir sürü 

rapor var. Unutalım bunu. Kuzey Ermenistan’daki Ermenilerin ne kıyım, hatta ne de 

saldırı tehlikesinde olduklarına inanmıyorum.” (Aktaran Orhan Koloğlu, Popüler Tarih, 

Mart 2001, s. 34-39) 

Bütün bu verileri, tüm ilişki çelişkileriyle birlikte değerlendirdiğimiz zaman, görürüz ki, 

1915 olayları bir soykırım değildir. Bir savaştır. Karşılıklı çatışmadır. Bunun daha pek çok 

kanıtını gösterebiliriz. Tabiî gerçekten görmek isteyenlere. 

Ermeni Halkı, Osmanlı Vilayet ve Sancaklarında nüfusça azınlıktı. Sadece birkaç kaza 

ve kasabada ve tabiî bir hayli de köyde çoğunluğu meydana getiriyorlardı. Ama Vilayet ve 

Sancaklarda tümüyle azınlıktaydılar. Bu sebeple de Osmanlı’ya, ayrı bir devlet kurma 

talebiyle başkaldırmalarının-isyan etmelerinin meşruiyeti yoktu. Bunu yukarıda gördüğümüz 



gibi A. J. Toynbee de itiraf etmektedir. Aynı gerçeği General Harbord da ünlü “Rapor”unda 

dile getirir. Şöyle der: 

“Geçen yaz Ermenistan Cumhuriyeti namına intihap olunan [seçilen] yeni 

parlamentoda bazı aza vardı ki, henüz kurtarılmayan Ermenistan denilen Türkiye’nin 

şark vilayetlerini temsil etmek üzere seçilmiş idi. Bu mebuslar kendilerine sorulan 

suallere cevap olarak bütün Ermenilerin boyunduruktan kurtulmaları ve istisnasız 

hepsinin parlamentoya mümessil seçmeleri için bir plan yapılmış olduğunu ve teşkil 

edilecek hükümetin temsili olması için intihapların; henüz Türkiye’nin elinde bulunan 

ülkelerde dahi Ermeni mebuslar çıkarılması bu plan dahilinde olduğunu söylediler. 

Halbuki; bütün muhacir Ermeniler tekrar yurtlarına götürülüp yerleştirilirse ve bunlar 

mesela üç beş sene içinde bilhassa çoğalsa dahi bu en müsait şerait dahilinde bile Ermeni 

halkının Türklere nisbetle senelerce azınlıkta kalacağını düşünmüyorlar; meğer ki 

Türkiye’nin o şark vilayetlerindeki Müslüman ahali yerlerinden yurtlarından çıkarıla. 

Yalnız dediler ki, o halde Ermeniler hükümetlerinin kontrolünü kaybederler. 

“Benim düşündüğüm ve gördüğüme göre en elverişli ahval içinde Müslümanlar 

büyük mikyasta bir göçe icbar edilir [zorlanır] ve yeryüzünde şuraya buraya dağılmış 

olan bütün Ermeniler getirilip oralarda yerleştirilir ve bunlar da tenasül [üreme] yolu ile 

çoğalırsa ancak bir nesil değiştiği vakit Ermeni cemaati hükümeti kontrol edebilecek 

duruma gelebilir.” (Harbord Raporu, Ali Fuat Cebesoy’un Arşivinden Askeri ve Siyasi 

Belgeler, s. 106-107) 

Ermeni burjuvazisini, gerçekler böyle olmasına rağmen, gayrimeşru bir siyasi 

başkaldırıya iten, elbette ki zamanın azgın emperyalistleridir. Çarlık Rusyası’dır, İngiltere’dir, 

Fransa’dır, ABD’dir. Onlar Osmanlı’yı çökertme ve paylaşma planlarının bir parçası olarak 

gördüler Ermenileri. Yani emperyalist amaçlarına ulaşabilmek için, oyuna getirerek-

kandırarak kullanacakları bir güç-bir unsur olarak gördüler. Ve öyle de yaptılar. 

Birinci Paylaşım Savaşı öncesinde kendi aralarında yaptıkları, “Osmanlı’yı paylaşım 

antlaşmasında” ya da “Şark Meselesini Çözüm Planları”nda, Ermenilere bağımsız bir devlet 

kuruvermek yoktu, yer almıyordu. Bu planda Ermeniler, Çarlık Rusya’sının hâkimiyetine 

bırakılıyordu-veriliyordu. Lenin’in önderliğindeki 1917 Büyük Ekim Devrimi onların 

planlarını bozdu. Böylece devrimci Rusya, onların müttefiki olmak bir yana, en korkulu 

düşmanları olup çıktı. 

Emperyalistler, bu yeni durum karşısında, ister istemez planlarında değişikliğe gittiler. 

Mecbur kaldılar buna. Böylece de Sevr’de, ABD mandasında bir Ermenistan devleti kurma 

düşünce ve davranışına girdiler. Bu devlet, yukarıda da belirttiğimiz gibi Rus Ermenistanı’yla 

Osmanlı’nın 6 vilayetini içine alacaktı, onlardan oluşacaktı. 

Birinci Kurtuluş Savaşı’mızın başlaması, onların bu planlarını da bozdu. Hevesleri bir 

kez daha kursaklarında kaldı. 

Batılı Emperyalistler, Misak-ı Milli sınırları içinde kalan Vatan topraklarında Türkiye 

Halkının Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle nasıl savaştığını, Çanakkale’den 

biliyorlardı. Bu sebepten, aynı hatayı bir kez daha yapmak istemediler. Çünkü sonuç aynı 

olacaktı… 

İşte o yüzden de, gelinen bu aşamadan sonra Ermenileri kaderiyle baş başa bıraktılar. 

Yani bir anlamda onlara ihanet ettiler. Kullandılar ve bırakıp gittiler… Ermeni Halkının 

talihsizliği bu olmuştur. Önderleri, bu halkı felakete sürüklemiştir. 

Dört-beş yüz yıl kardeşçe-dostça, sevgiyle yaşadıkları Müslüman Osmanlı Halkıyla 

karşı karşıya getirmiştir alçak emperyalistler Ermeni Halkını. Birbirlerine kırdırmışlardır. Her 

iki taraf da tarifsiz acılar çekmiştir. Sayısı yüz binleri bulan kayıplar vermiştir. Ama bunun 

baş sorumlusu Batılı Emperyalist haydut devletlerdir. Tabiî Çarlık Rusyası da bunların 

içindedir. İkincil sorumlusu da bu Batılılara kanan Ermeni burjuvazisidir. 

 



“İngiltere itiraf ediyor: ‘Felâket götürdük’ 

 

“İngiliz Koloniyal Ofis’in resmi yayını “Near East” dergisi, önceleri (18 Temmuz 

1919) Milli Liberal Kulüp’teki bir konuşmada, “Geçmişte Osmanlı İmparatorluğu’na 

yönelik politikamız, orada yaşayan Hıristiyan Halklar için felâket getirmiştir”, 

dendiğini aktarmaktan çekinmiyordu. Ama Amerika’daki dalgalanmaları fark edince 

bundan yararlanma fırsatını kaçırmadı. 1 Nisan 1920 tarihli sayısında, “Anadolu’da bir 

kıyım varsa, bunun nedeni, Amerika’nın Yakın ve Ortadoğu konusunda hissesine 

düşeni üstlenmemesidir”, diye yazmıştı. Yine aynı derginin 23 Aralık 1920 tarihli 

sayısındaki İstanbul Mektubu’nda ise şu kayıt vardır: Ermenistan Türkiye ile 

Bolşevikler arasında paylaşıldı. Bu durumda Bay Wilson’un Ermenistan sınırlarını 

saptayacağını söylemesi, dertli yaralıya hakaret etmekten başka bir şey değildir.” 

“(...) 

“BAŞBAKAN LLOYD GEORGE’UN SÖZLERİ 

“Daha da ‘Türksevmez’ olan Başbakan Lloyd George ise Sevr’in imzasından önce, 

1920 Martı’nın sonundaki bir konuşmasında, onların artık yardım edilebilecek niteliği 

kaybettiklerini ve kendi başlarının çaresine bakmaları gerektiğini şöyle anlatıyordu: 

“Ermenistan Cumhuriyeti’nin geleceği, doğrudan doğruya Ermenilerin 

kendilerinin özgürlüklerini savunmaya hazır olmamalarına bağlıdır. Eğer isteseler, 40 

bin kişilik bir ordu toplayabilirler ve büyük Britanya veya müttefiklerinden biri, onlara 

techizat yönünden yardımcı olabilir. Durmadan diğer ülkelerin sırtına yük olarak ve 

yalvarılar, çağrılar gönderecek yerde, bırakalım kendi kendilerini savunsunlar.” 

“MİSYONERLERİN ÇALIŞMALARI 

“Lloyd George, Ermeni olayını en çok Amerikalıların misyonerler aracılığıyla 

kışkırttığını, ama şimdi himayeye almaktan kaçındığını vurgulayıp, sorumluluktan 

ülkesini sıyırmaya da özen gösteriyordu. 

“Yöneticilerinin ihtiyatlılığına karşılık, Amerikan kamuoyundaki sorumsuz 

çıkışlardan yararlanmaktan da geri kalmadı. 

“Başkan Wilson’un girişimlerini yetersiz bulan Cumhuriyetçi Parti, 1920 

Haziran’ı ortasındaki konvansiyonunda, parti programına bir prensip kararı 

koymuştu: “Ermeni halkı ile kalbimizin içinden sempatileşiyoruz ve gücümüzün yettiği 

bütün olanaklarla kendilerine yardıma hazırız.” 

“Ancak bu sözlerin hemen arkasında, küçücük bir ek vardı: “Ama himayemize 

almaya, manda yönetimi kurmaya karşıyız.” (26 Haziran l920 tarihli Le Temps) 

“AMERİKAN KOMİSYONU 

“İngiliz resmi çevrelerinin, Sevr’i isteyen ve imzalayan sanki kendileri değilmiş 

gibi davranışlarına Amerikan tepkisi, Ortadoğu’yu gezen Amerikan Soruşturma 

Komisyonu ve Amerikan-Asya Birliği aracılığıyla geldi, hem de ‘emperyalizm’ 

sözcüğünü esirgemeden: 

“Amerika’nın kaçındığı, geri kalmış halklara karşı sorumluluk değildir. Tedavi 

edilemez emperyalizmin akıl almaz karmakarışık oyunlarına gelmekten kaçınıyoruz. 

Ermenilerin yardım çağrıları, Büyük Britanya’nın emelleri için (Ortadoğu’nun doğal 

sınırları Kafkas Dağları’nı elde tutmak için) düzenlettirilmiştir. İngilizler hiçbir 

çıkarları olmasaydı, oralarda bulunmazlardı.” 

“Amerikalıları rahatsız eden, bir yandan Bolşeviklerle savaş iddialarını ileri süren 

İngiltere’nin, diğer yandan Lenin’in temsilcisi Krassin ile mali konularda bir anlaşmaya 

varması olmuştu. 

“New York Times, 11 Mayıs 1920’de anımsatıyordu: “Ocak ayında İngilizler 

Kafkasya’ya ordu göndereceklerdi. Sonra Lloyd George birden vazgeçti. Bolşeviklerle 

ticaret yaparak anlaşmayı tercih etti. Denikin’e vermek istemediğini, şimdi Troçki’ye 



veriyor. Ermeniler için, elde edebilecekleri kadarını sağlamaya çalışmaktan başka 

yapacak şey kalmadı. Ve bu arada, büyük devletler bol suyla abdest alacak, 

temizlenecek ve birbirlerini ellerinin temiz olduğuna ikna edeceklerdir. 

“Aynı yayın organı, 13 Kasım 1920’de de ekliyordu: “Ermenistan’a dost görünen 

büyük Hıristiyan devletlerinden hiçbiri, herhangi bir şey yapmakla ilgili görünmüyor; 

umursamıyorlar bile. 

“1920-22 yıllarının Amerikan gazeteleri üzerinde yaptığım taramalarda, 

Ermeniler tarafından gönderilmiş okuyucu mektuplarında, ırkdaşlarını ileri itip sonra 

terk eden Batılılardan ‘eli kanlı umursamazlar’ diye bahsedildiğine çok 

rastlamışımdır...” (Orhan Koloğlu, Popüler Tarih, Mart 2001, s. 34-39) 

  

Emperyalistlerin bir başka kanlı provokasyonu: 

Yunanistan’ın Anadolu’ya çıkarılması 

 

Bu şerefsiz Batılı Emperyalistler yine aynı yıllarda, Yunan Halkını da aynı 

şekilde aşağılık, iğrenç çıkarları için kullanmışlardır, bildiğimiz gibi. Eğitip donattıkları 

Yunan Ordusu’nu İzmir’e çıkarmışlardır, tabiî yine koruyucu kanatları altında. 15 Mayıs 

1919’da. Bilindiği gibi, Yunan Ordusu, İzmir’e çıkarken, İngiliz donanması da limanda 

bekçiliğini-koruyuculuğunu yapmıştır. 

Yunanistan’a da Batı Anadolu’yu vadetmiştir, Batılılar. O yemi uzatarak 

çekebilmişlerdir Yunan Ordusu’nu İzmir’e. 

Yunanistan’la, Anadolu’da savaşımız da 3 yıl 3 ay 24 gün sürmüştür. 26 Ağustos sabahı 

başlatılan Büyük Taarruz’la bozguna uğratılan Yunan Ordusu, 9 Eylül 1922’de İzmir’de 

denize dökülmüştür. 

Yine her iki taraf da büyük acılar çekmiştir. Nice gencecik can, Batılı alçakların pis 

oyunları yüzünden hayatlarının baharında yok olup gitmiştir. 

Yunanistan Başbakanı Venizelos, Emperyalist Batılıların bu alçakça oyununu görür, 

ama iş işten geçtikten sonra… İzleyelim: 

“EMPERYALİZMİN OYUNUNA GELEN YUNANİSTAN 

“15 MAYIS 1919’da kan dökerek, yüzlerce yıldır haklı ya da haksız nedenlerle 

biriken kin ve nefretini saçarak İzmir’e çıkan Yunanistan, 9 Eylül 1922’de yine aynı 

yerden denize döküldü. 

“Denize dökülen yalnızca Yunan Ordusu değildi: En azından üç bin yıldır bu 

topraklar üzerinde yaşayan yerli Rumlarla, bu zavallı insanların omuzları üzerinde 

yaşatılmaya çalışan Megalo-İdea, bir daha dönmemecesine Küçük Asya topraklarından 

uzaklaşıyorlardı. 

“15 Mayıs 1919’da Amiral Calthorpe’un notasında bir tehdit ve baskı aracı olarak 

kullanılan İtilâf Devletleri donanması, 9 Eylül 1922’de de İzmir Körfezi’ndeydi. Ama bu 

kez Emperyalistlerin zırhlıları Yunanistan’ın yanında değildi artık. 15 Mayıs’ta Türkler 

öldürülürken İtilâf Devletleri donanması nasıl bir vurdumduymazlık içinde idiyse, 9 

Eylül ve onu izleyen günlerde Kordon boylarında meydana gelen olaylar karşısında da 

aynı duygusuzluk içindeydi. Sandallarla zırhlıların çevresini saran yerli Rumlara, 

Yunanlılara karşı acıması, vicdan azabından doğan bir ezikliği yoktu bu emperyalist 

donanmanın. 

“Ölüm korkusu içinde kıvranan, yalvaran bu zavallıları kimler kışkırtmış, kimler 

bir macera uğruna buralara getirmişti? 
“Enverler, Cemaller Alman Emperyalizminin tezgâhladığı Turancılık adlı sözde 

bilimsel bir tuzağa nasıl düştülerse, Venizelos da aynı oyuna İngiltere tarafından 

getirildi. Alman Üniversitelerinin, Deutsche Bank’ın Turancılığına karşı, İngiltere 



bankalarının, büyük petrol şirketlerinin, silah fabrikatörü Rum asıllı Sir Basil 

Zaharof’un yeşertip besledikleri Megalo-İdea!.. 

“Rusya’ya karşı Turancılık... 

“Türkiye’ye karşı Megalo-İdea... 

“Venizelos bunu iş işten geçtikten sonra anlayacaktı. Hele Lozan Barış Konferansı 

öncesinde Batılı Devletlerin kaypak tutumu, döneklikleri onu isyan ettirecektir: 

“Lozan Konferansı başlamadan önce İngiliz ve Fransız hükümet erkânı ile bu 

arada Lord Curzon ile görüştüm. Lord Curzon’a şunları söyledim: 

“- Müttefik olarak, müttefiklerin davası için vazife gördük. Felâkete uğradık. 

Müttefikler vazife görürken bize yardım etmediler. Şimdi de barış görüşmeleri 

zamanında bizi meydanda yalnız bırakıyorlar. Sevr’de yapılmış bir barış andlaşması 

var. Bu eski andlaşma hükümlerini savunmanız gerekir. 

“Lord Curzon, bana şöyle cevap verdi: 

“Sevr’den sonra yeniden bir savaş yapıldığını inkâr edemeyiz. Bugünkü şartlar 

tabiatıyla onun neticelerinden bir tesir taşır. Bunları kabul etmen lâzımdır. 

“- Bu söylediklerinizi konferansta anlatacağım, dedim... Sizin yüzünüzden felâkete 

uğradık. Bu felâketi beraber tamir etmeliyiz. Hakkımızdır, bunu isteyeceğim. 

Görüyorum ki, siz kabul etmeyeceksiniz. Size bu haklı talebimizi alenî olarak 

reddettireceğim. Ta ki, İngilizlerle ittifak yapıp yola çıkmanın nasıl bir felâketle 

neticelendiğini, bütün dünyaya göstermiş ve ispat etmiş olayım. 

“Lord Curzon, ‘sen tecrübeli bir adamsın, böyle bir şeyi nasıl yaparsın?’ tarzında 

nasihat etti. Sonra yanından ayrıldım. 

“Paris’te Mösyö Poincare ile de görüştüm. Ondan da aynı şeyleri istedim. O da 

yeni bir harp yaptığımızdan bahsetti. Nihayet kendisine dedim ki: 

“- Bir tek ümidimiz kaldı, o da Türk’lerde, o zaman görüşürüz. 

“Bunlar, İzmir’e çıkmamız için rica ettiler, yalvardılar, biz öyle çıktık. Şimdi de 

hepsini inkâr ediyorlar, bizi yalnız bırakıyorlardı.” 
“Niko Psyrukis adlı Yunan yazarı, emperyalizmin küçük Yunanistan’ı nasıl oyuna 

getirdiğini, çıkarları için nasıl jandarmalık yaptırdığını, Küçük Asya Dramı kitabında 

yadsınmaz bir biçimde ortaya sermektedir. Bu kitabın Türkçeye çevrilmiş ufak bir 

bölümü bile, Yunanistan’ın kimlere ne gibi amaçlarla âlet olduğunu göstermesi 

bakımından önemlidir. 

“Psyrukis, işe Paris Konferansında, İzmir’in işgali konusunda alınan kararla 

başlayarak diyor ki: 

“... Müttefikler Yüksek Konseyi, Türkiye’de asayişin sağlanması ve Yakın 

Doğu’nun rahatça paylaşılması amaciyle bu işi başaracak yabancı bir jandarma 

aramaktaydı. Emperyalistlerin Musul ve Mezopotamya petrollerinde gözü vardı. 

Limanlar ve ulaştırma kavşakları bakımından da çekişmeler oluyordu. Sonra Kafkas 

petrolleri ve Sovyet Rusya’ya müdahale sorunları da söz konusuydu... Bütün bunlar 

Yakın Doğu için küçük bir jandarma bulunmasını zorunlu kılmıştı... Bu rolü oynamak 

için ortaklaşa güvenilecek bir devlet bulunamıyordu. Böylece Müttefikler Yüksek 

Konseyi 06.05.1919 günü aldığı bir kararla, Türkiye’de jandarma görevlisi olarak 

Yunanistan’ı seçiyordu. Bu ortak bir karar olmaktan çok, İngiliz görüşünün zorlanarak 

kabul ettirilmesiydi. Lloyd George… kendi ifadesine göre Yunanistan’ı 

“İngiliz Camiasının birliğini sağlayacak büyük yolun” en uygun bekçisi sayıyordu. A. 

Frangulis’in belirttiği gibi, daha 1915 yılında kodaman bankacı Sir John Stavrides’in 

aracılığıyla E. Venizelos’a haber yollamış, bir “Büyük Yunanistan” kurmayı 

düşündüğünü anlatmış,“böyle bir siyaseti benimsemesini ve savunmasını” istemişti Lloyd 

George. (…) Ve de İngiliz Emperyalizminin bu yeni taktiğini Yunan Devlet adamları 

çilekeş Yunanistan’ın “millî politikası”yapmışlardı. 



“Anadolu’ya Yunan ordusunun gönderilmesi, gelişigüzel varılmış kısa süreli bir 

İngiliz-Fransız anlaşması ve Amerika’nın da müsamahası ile olmuştu. Bu Amerikan 

müsamahasının nedeni de, A. Passades’in belirttiği gibi Amerika Birleşik Devletleri’nin 

tüm Anadolu’nun mandasını üzerine almakhesabına dayanıyordu. 

“Fransızlar, Beranger-Walter Long anlaşması (08.09.1918) gereğince, Turkish 

Petroleumşirketinin hisselerinin yüzde 20’sini alıyordu. Türkiye’de jandarma görevlisi 

olarak Yunanistan’ıseçmek için İngilizlerin ileri sürdüğü isteği desteklemekle 

Fransızlar, İngilizlerden yeni karşılıklar elde etmeyi umuyorlardı. Gerçekten de birkaç 

aylık tehdit, şantaj vb. politikasından sonra İngiltere, Suriye ile Kilikya’yı Fransa’ya 

veriyor, Hamer-Greenwood-Beranger anlaşmasıyla da Fransa, Turkish Petroleum’un 

hisselerinin yüzde 25’ine sahip oluyordu. Öte yandan Amerikalılar, Anadolu’nun 

mandasını sağlamak için Mustafa Kemal Paşa’nın merkezine kadar sokulmuşlardı. 

“... Etnolojik bakımdan Anadolu Yunanlı değildi. Rumlar nüfusun önemlice bir 

kısmını teşkil ediyordu ama, hâkim etnik unsur değildi. Bu da Yunan Ordusu’nun bir 

kurtuluş ordusu değil, bir istilâ ordusu olduğunu gösteriyordu. Esasen resmen de 

Anadolu’daki Yunan Ordusu’nun adı istilâ ordusu diye anılıyordu. Bu ordunun 

komutanı günlük emirlerinin altına “İstilâ Ordusu Komutanı” diye imza atıyordu. 

Türkler için Yunan boyunduruğundan herhangi bir başka yabancı boyunduruğunun 

daha tahammül edilir olduğu gerçeğini perçinleyen tarihsel nedenleri de bunlara 

eklersek, Yunanistan’ındüştüğü tuzağın tam görüntüsünü vermiş oluruz. 

“Yunan Ordusu’na verilen görev, yabancılardan emir alan bir jandarma birliği 

görevinden başka birşey değildi. E. Venizelos Paris’ten 1. Tümen Komutanı Zafiriu’ya 

gönderdiği 20.05.1919 gün ve 4712 sayılı telgrafında açıkça ancak ‘asayişin tehlike 

göstermesi halinde’ Yunan birliklerinin harekete geçebileceklerini ve bunun da 

‘İzmir’deki Müttefik donanması komutanı Amiral Calthorpe’un, onun da gaybubeti 

halinde yerine geçecek olan komutanının onayı alındıktan sonra’   olabileceğini 

bildiriyordu... 

“ (…) 

“... Yunan Ordusu’na Calthorpe, Calthorpe’a Churcill, ona da Shell şirketinin bir 

kolu olan Turkish Petroleum’dan Curzon emir veriyordu. Bay Curzon, Musul 

petrollerinin en büyük hissedarı olarak, İngiliz petrol tekellerinin çıkarları bakımından 

Yunan Ordusu’nun nasıl hareket etmesi gerektiğini herkesten çok daha iyi bilecek 

durumdaydı...” (Nurdoğan Taçalan, Ege’de Kurtuluş Savaşı Başlarken, s. 271-276) 

E. Venizelos ve Yunan yazarı Niko Psyrukis, yukarıdaki uzun aktarmada görüldüğü gibi 

Batılı Emperyalistlerin iğrenç ve bir o kadar da kanlı oyunlarını çok net olarak kavramışlar. 

Venizelos’un, Kurtuluş’tan sonra Türkiye’yle ve Mustafa Kemal’le içten bir dostluk 

siyaseti gütmesinin sebebi de budur. Ne yazık ki, şimdiki Yunan liderleri bu öngörüden çok 

uzaktırlar. Batılı Emperyalistlerin emirleriyle hareket etmektedirler. Tabiî bugünkü, daha 

doğrusu son 60 yıldan bu yana Türkiye’yi yöneten Finans-Kapital+Tefeci-Bezirgân Sermaye 

Sınıfının temsilcisi olan siyasi liderler de Batılı Parababalarının emrinde ve hizmetindedir. 

Yukarıdaki aktarmayı uzun tuttuk, hem konumuza ışık tutucu olması bakımından hem 

de bizim Kurtuluş Savaşı’mızın siyasi niteliğini aydınlatıcı oluşundan dolayı yaptık bunu. 

Malum ya, bazı zavallılar, “olan Türk-Yunan savaşıdır, ortada bir antiemperyalist savaş 

yoktur” iddiasındalar. Bizim savaşımızın, Antiemperyalist bir Ulusal Kurtuluş Savaşı 

olduğunu aslında eşekler bile görür, anlar. Aksi düşüncedeki zavallılar yukarıdaki 

aktardığımız satırları okurlarsa, belki eşekler kadar anlama becerisi gösterirler de, o sevimli, 

masum, çilekeş havancık düzeyine ulaşabilirler… Bir de bunu amaçladık, aktarmayı 

uzatırken… 

*** 



Konumuza dönersek, yine çok acıdır ki Hrant Dink’te de, Venizelos’un ve Niko 

Psyrikus’un sahip olduğu bilinçten eser yok. 

“Agos”unun sekiz ayrı nüshasında yayımladığı “Ermeni Kimliği Üzerine” başlıklı 

yazısının tek bir satırında bile, Batılı Emperyalistlerin oyunundan, kendilerini kullanıp sonra 

terk ettiklerinden söz etmez. Çünkü o yeniden Sevr düşleri görmektedir. 1915’lerdeki Ermeni 

liderleri gibi Batılıların dümen suyundadır o da. Geçmişten hiç ders almamıştır. 

Aslında o da bilir Batılıların 1915’lerde Ermenileri kullandığını. Fakat söz etmez, söz 

konusu yazısında bundan. Çünkü o da işbirliği içindedir Batılılarla. O yüzden onları 

kızdıracak bir şey yazmak istemez. Tabiî mecbur kalmadığı sürece. 

Onun da geçmişteki Ermeni önderleri gibi “30 Ağustos’ta içi kan ağla”r. O, bu tavrıyla 

da o zamanki önderlerle aynı noktadadır. Yani Batılıların oyuncağı, kuklası durumundadır. 

“19 Ekim 1919 

“Amiral Sir F. de Robeck’ten Lord Curzon’a: 

“(…) Ermeni ve Rum Patrikleri yüksek komisyona müracaatla, Türk Milleti 

hareketi muvaffak olursa Hıristiyanlar için çok kötü olacağını ve bu sebeple kendi 

sürülerini ve güvenliklerini korumalarını talep ettiler.” (Aktaran Erol Ulubelen, İngiliz 

Gizli Belgelerinde Türkiye, s. 213) 

Gördük mü H. Dink’in, geçmişte emperyalistlerin oyununa gelen Ermeni önderlerle 

aynı yerde durduğunu ve tarihten asla ders almadığını? 

Bu anlayış doğru yola götürmez. Dostluğa, halkların kardeşliğine götürmez. Halklara 

iyilik de getirmez. Kötülük, felaket getirir ve yalnızca Batılı Emperyalistlerin çıkarına hizmet 

eder… 

  

Ermeni Meselesi’nin, bugün siyasi planda gündeme getirilmesi, emperyalistlerin 

Türkiye’yi yeniden Sevr’e götürme oyununun bir parçasıdır 

 

Seksen beş, doksan yıl önce yaşanmış bir trajedinin, bugün yeniden siyasi düzlemde 

gündeme getirilmesi ve Türkiye’nin olayın tek suçlusu olarak gösterilerek mahkûm edilmeye 

çalışılması, çok açıktır ki, Batılı Emperyalistlerin Türkiye’yi Sevr bataklığına çekerek boğma 

planlarının bir parçasıdır. İnsanlığın başbelası olan bu haydut devletler, aşağılık emperyalist 

amaçlarına ulaşmak için her yolu denerler, her oyuna başvururlar. 

Bildiğimiz gibi başhaydut devlet ABD, dünyayı, babasından miras kalan çiftlik gibi 

kullanabilmek-sömürebilmek için yaptığı alçakça planın adını “Demokrasi Projesi” koyuyor. 

Demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüğün başdüşmanı olan bu çakal, sinsice ve iblisçe bir 

aldatmacayla saf-cahil-bilinçsiz insanları kandırmak istiyor, bu saygın kavramları kullanarak. 

Yani en karşı olduğu şeylerin-değerlerin, koruyucusu-savunucusu rolünü oynuyor. Bildiğimiz 

gibi, Irak’a petrolünü yağmalamak için saldırırken, bu emperyalist saldırganlığının 

adını, “Irak’a demokrasi ve özgürlük götürmek, orada bulunan kitle imha silahlarını 

bulup yok etmek” olarak koyuyor. Irak’ta kitle imha silahı olmadığını adı gibi bildiği halde... 

Demek istediğimiz, Batılı Emperyalist çakallar, amaçlarına ulaşmak için uygun 

buldukları her olayı ve değeri sömürürler-kullanırlar. İşte onların, Türkiye’nin 1915-16’da 

Ermenilere “soykırım” uyguladığı tezini-iddiasını bugün siyasi gündeme taşımaları da bu 

türden oyunlarının bir ürünüdür. O oyunun bir parçasıdır. 

Batılı Emperyalistler, yine bilindiği gibi, karşılarında güçlü devletler olsun istemezler. 

Çünkü her güçlü rakibin altedilmesi-yenilmesi zordur. Çok uğraşmayı, çalışmayı gerektirir. 

Büyük bir ülkesi olan güçlü devletler de bu emperyalistler karşısında daha fazla direnç 

gösterirler. Batılı Emperyalistler, bunları da sömürür, ama zayıf devletleri olduğu gibi 

kolayca sömüremez. Daha çok çaba sarf eder. Daha fazla zaman harcar, enerji harcar. O 

yüzden Batılılar, sömürecekleri alanlarda-bölgelerde küçük, kukla devletçikler olsun isterler. 

Karşılarında direnç noktası oluşturabilecek güçlü devletleri de minik devletçikler haline 



getirmek isterler. Tabiî bölerek-parçalayarak. Arap Ulus’nu bu yüzden 22 parçaya 

bölmüşlerdir. Yugoslavya’yı yine bu yüzden 6 parçaya bölmüşlerdir. Ve Irak’ı bölmüşlerdir 

en son olarak da. 

Bunu nasıl yaparlar? 

Ülkelerdeki, etnik ve dinî farklılıkları kullanarak. O farklılıklardan hareketle, halkları 

birbirine karşı kışkırtarak ve birbirine kırdırarak. O halklardan kendine en yakın duranın 

yanında yer alarak, zayıfı, güçsüzü koruyormuş rolüne girerek. Zayıfın koruyucusu rolünü 

oynayarak. 

Başka türlü nasıl müdahale edecek bölgeye? 

İşte bu sebepten böyle alçakça oyunlar oynar, halkları birbirine kırdırır, dünyayı kana ve 

ateşe boğar. Emperyalistlerin adım attığı her yerde, zulüm ve ölüm mazlum halkları kovalar 

durur… 

Emperyalistler, on dokuzuncu yüzyılın son çeyreğiyle, yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde 

Ermenileri, “Şark Meselesi”adını verdikleri, Osmanlı’yı çökertip paylaşma planlarının bir 

bölümünün uygulamaya konulması anlamında kullanmışlardır. Yunanlıları olduğu gibi… 

1970-80 yıllarındaki, Türk diplomatlarına yönelik Asala eylemlerinin planlayıcısı da 

kuşkusuz aynı emperyalistlerdi. Hatırlanacağı üzere, o yıllarda 34 Türk diplomatı, Asala adlı 

Ermeni örgütünün saldırıları sonucunda hayatını kaybetmişti. Emperyalistlerin o zamanki 

amacı da, öncelikli olarak, Sovyetler Birliği’ni dağıtmak ve Ortadoğu’da yeni bir İsrail 

yaratmaktı. Sovyetler Birliği’ni oluşturan 16 Cumhuriyet’ten birini olsun kopararak, Birlik’te 

bir çatlak yaratmaktı. 

O eylemlerle, emperyalistler, Sovyet Ermenistanı’ndaki halka; “Bakın sizin davanıza 

biz sahip çıkıyoruz, Sovyet Yönetimiyse sizle ilgilenmiyor. Sizi umursamıyor. Siz bizim 

tarafa geçin!” mesajı vermek istiyordu. 

Batılı Emperyalistlerin, yine o yıllarda parlamentolarında aldıkları; “Ermeni soykırımını 

tanıma” kararlarının ardında da yine aynı amaç yatmaktaydı. 

Bugünlerde öğreniyoruz ki, 1985 yılındaki bir Sovyetler Birliği Politbüro toplantısında 

da konu gündeme getirilmiştir. Emperyalistlerin bu kararları ve niyetleri tartışılmıştır. 

Emperyalistlerin, Ermeni Meselesi’ni kullanarak Sovyetler Birliği’ne yönelik bu saldırıları, 

Politbüro üyesi ve SBKP Moskova Birinci Sekreteri V. V. Girişin tarafından; “(…) 

emperyalist güçlerin milliyetçi ihtirasları kızıştırma arayışları” olarak değerlendirilmiş ve 

şu öneride bulunulmuştur: 

“Açık olan tek şey vardır: Sovyet insanını daha sıkı birleştirmek, onları evrensel 

ruhta terbiye etmek amacıyla Ermeni Parti örgütünü tümüyle seferber etmek.” 
Emperyalistlerin o yıllardaki, ikinci amacıysa, Türkiye’yi Sevr’e götürmekti. Fakat bu, 

ancak Sovyetler’in parçalanmasından sonra gerçekleştirilmeliydi. Çünkü, Türkiye, onlar için 

Sovyetler’e karşı kullandıkları bir koruyucu kalkandı. O nedenle de Türkiye’nin işi 

Sovyetler’den sonra bitirilmeliydi. 

Sovyetler, bildiğimiz gibi, 1991’de çöktü. Artık sıra Türkiye’ye gelebilirdi… 

Emperyalistler, bugün Ermeni Meselesi’ni, işte böylesine alçakça bir amaç için 

kullanıyorlar. 

Bu amaçlarına ulaşmak için, art arda Parlamentolarından Türkiye’yi mahkûm eden ve 

“suçunu” kabule çağıran kararlar çıkartıyorlar. 

Kimse bu oyunu anlamamazlıktan gelmesin. Tarih defalarca göstermiştir ki, 

emperyalistler, menfaatleri söz konusu olmadığında parmaklarını bile oynatmazlar. Yine 

Tarih göstermektedir ki, emperyalistler, bugüne dek, halkları asla düşünmemişlerdir. Halklar 

için bir şey yapmamışlardır. Tam tersine, onlar, kendi halkları da dâhil olmak üzere, tüm 

dünya halklarının başdüşmanıdırlar, başbelasıdırlar. AIDS’ten, kanserden, kalp 

hastalıklarından, salgın hastalıklardan, doğal afetlerden bile defalarca daha tehlikelidir, daha 

zararlıdır onlar, dünya halkları için. Tüm zararlılar gibi onların da Tarihten silinmesi 



gerekmektedir. Silinecekler de… Onların yokoluşuyla birlikte, savaşlar, kıtlıklar, sömürü ve 

zulüm de yok olacaktır. Gerçek insan kardeşliği düzeni kurulacaktır yeryüzünde. Özetçesi tüm 

toplumsal eşitsizliklerin, kötülüklerin sebebi onlardır. 

Onların ne olduğunu en kanlı canlı biçimde görmek mi istiyorsunuz? 

Yugoslavya’ya, Afganistan’a, Irak’a bakın yeter... Eğer gören göze sahipseniz, hemen 

görürsünüz ve bize hak verirsiniz. 

  

Emperyalistlerin Ortadoğu’daki hedefleri arasında 

İran, Suriye ve Türkiye vardır 

 

Türkiye’deki yerli satılmışlar: Parababaları medyasının dönekler ordusundan oluşan 

köşe yazarları, bazı sanatçılar, holding profesörleri, “STÖ” denilen “sivil örümcek”lerin 

sözcüleri ve sermayenin temsilcisi olan siyasi partilerin liderleri, durup dinlenmeden, AB ve 

ABD propagandası yapmaktadırlar. “AB ve ABD Türkiye’yi niye bölmek istesin ki?” 

demektedirler. Bunun gerekçesini yukarıda söyledik. Emperyalistler, MİNİK KUKLA 

DEVLETÇİKLER istemektedirler. Çıkarları onu gerektirmektedir. Bu kesindir. 

Ortadoğu’da iki büyük, güçlü devlet vardır. Bir de emperyalizme teslim olmamış Suriye 

vardır. ABD ve AB işte bu sebepten bu devletleri de hedefleri arasına koymuş bulunmaktadır. 

Bunları da ufalayarak karşısında bir direnç noktası olmaktan çıkarmaya çalışacaktır. Irak’tan 

sonra gözünü bu devletlere dikmiş bulunması bundandır. Onlar için bahane bulmaktan kolay 

bir şey yoktur. Bir uydurma sebeple saldırmayı tasarlamaktadır bu devletlere de. 

Fakat önce de yazdığımız gibi, Irak, Lübnan ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin 

direnişi Latin Amerika’da esen sol rüzgârlar ve Küba’nın bir onur anıtı gibi dimdik durması, 

emperyalistlerin, tabiî başta da başhaydutun gözünü korkutmuş durumdadır. O yüzden 

planlarını uygulamaya koymayı bir süreliğine ertelemiştir, emperyalist Batılılar. Ama sadece 

bir süreliğine... Hep uygun bir fırsatın çıkmasını kollayacaktır o alçaklar. Çünkü bir 

atasözümüzde dendiği gibi “kış kışlığını, puşt puştluğunu yapar”. Emperyalistlerin oyununu 

da yalnızca halkların direnişi bozar. Birinci Milli Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi… 

ABD’nin askeri dergisinde yayımlanan ve İtalya’daki NATO kolejinde, ders görülen 

sınıfa asılan, ABD tarafından çizilen Yeni Ortadoğu Haritası, bu saldırı ve parçalama 

planının, niyetinin en son kanıtlarından biridir. Yine ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza 

Rice’ın, İsrail’in Lübnan’a saldırısının ilk günlerinde; “Yeni bir Ortadoğu’nun vakti geldi.” 

demesi, onların bu alçakça niyetlerinin bir başka göstergesidir... 

O bakımdan her kim ki ABD-AB bizi bölmek, ufalamak istemiyor derse, bilinsin ki o, 

ya gâfildir ya da ABD-AB ajanıdır, satılmıştır, haindir, alçaktır. 

Böyle diyenler vardır bildiğimiz gibi. ABD ve AB uşağı satılmışlar cephesinin-Sevrci 

cephenin-Karşıdevrim Cephesinin temsilcilerinin-sözcülerinin, yazarçizerlerinin, sözde bilim 

adamlarının, sanatçılarının, siyasilerinin, Parababaları kesiminin tümü böyle diyor, her gün 

gördüğümüz, işittiğimiz gibi. Çünkü onlar artık haindir. Bizden, halkımızdan değildir. Attilâ 

İlhan’ın dediği gibi, onlar “Batı’nın manevî ajanıdır.” A. İlhan, satılmış aydınlar için 

diyordu bu sözü. Fakat yukarıda saydığımız tüm kesimler, bu değerlendirmenin kapsamı içine 

girerler. Yani sadece aydınlar değil, yukarıdakilerin tümü “Batı’nın manevî ajanıdır.” Onlar 

dış düşmanlardan daha tehlikelidirler. Çünkü, kendilerini bizden göstererek, saf, bilinçsiz 

insanlarımızı kandırmaktadırlar. Yabancılar, bunlar kadar başarılı olamazlar, halkı uyutma ve 

kandırma işinde. 

Hrant Dink de o cephenin içinde yer almaktaydı ve de o yüzden, “30 Ağustos’ta içi kan 

ağl”ıyordu… 

  

Batılı Emperyalistler, Ermenistan’ı 1991 sonrasında Azerbaycan’da da kullandı 



Azerbaycan topraklarının beşte biri, şu anda Ermenistan’ın askeri işgali altındadır. Dört 

bin kilometrekaresi Karabağ olmak üzere, toplam on dört bin kilometrekarelik Azerbaycan 

toprağı, 1993’ten beri yani 13 senedir Ermenistan’ın işgali altındadır.  Bu topraklar üzerindeki 

yerleşim birimlerinde yaşayan bir milyon civarındaki Azeri de o tarihten beri, Azeri 

Türkçesiyle “kaçkın” durumundadır. Bu göçmenler, yine 13 yıldan beri, baraka benzeri ilkel 

barınaklarda yaşamaktadır. Bu işgal sürecinde yirmi bin Azeri hayatını yitirmiş yani 

Ermenilerce öldürülmüş, elli bini de yaralanmıştır. 

Bu saldırı ve işgali yaptıranlar ve sürdürtenler yine Batılı Emperyalistlerdir. 

Irak Kuveyt’e girdikten dört ay sonra, Irak’ı vurarak cehenneme çeviren ve Kuveyt’ten 

çıkmaya mecbur eden emperyalistler, 13 yıldan beri Ermenistan tarafından sürdürülen 

Azerbaycan işgali karşısında tık demek  (tepki göstermek) bir yana, Ermenistan’ın sırtını 

sıvazlamaktadır. Bazen Ermenistan’ı ziyaret etmekte bazen de Ermeni Devleti yetkililerini 

kendi ülkelerinde ya da AB kurumlarında ağırlamaktadırlar. Ve her seferinde de 1915 

olaylarını konu ederek timsah gözyaşları dökmekte ve Türkiye’ye saldırmaktadırlar. Tabiî 

sözle. 

Ermenistan, o işgal sırasında, Azerbaycan-Hocalı’da, bir gecede 613 Azeri’yi 

katletmiştir. Üç bin kişilik nüfusun 613’ünü yani beşte birini bir gece içinde öldürmüştür. Bu 

katliam karşısında bile Batılılar, Ermenistan’ı suçlamamışlardır. Çünkü Ermeniler onlar adına 

davranmaktadırlar. Yani onların taşeronudur, Ermenistan. 

Batılılar niye yaptırmıştır bu işgali? 

Şundan: Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte, bir başlarına kalan Türk 

Cumhuriyetleri’nin Türkiye’ye yönelmeleri durumunda onların önünü kesmek için. 

Azerbaycan işgali, Türkiye ile diğer Türk Cumhuriyetleri arasında hem maddî hem de manevî 

açıdan bir set-duvar-engel oluşturmuştur. 

Manevî açıdan oluşturmuştur: 
Ermenilerin bu saldırı, katliam ve işgali karşısında Türkiye’nin korkak-sümsük, ABD ve 

AB uşağı sermaye sınıfı ve onun siyasileri, bir iki sade suya tirit açıklamanın-boş gevezeliğin 

ve sözde kınamanın dışında hiçbir tepki gösterememiştir. Böylece, Türkiye’nin siyasi ve 

askeri açıdan boş ve kof olduğu, kendi donunu bağlamaktan aciz bir durumda bulunduğu 

imajı-anlayışı-kanaati oluşmuştur bu Türk Cumhuriyetlerinde. Türkiye’nin güvenilecek, bel 

bağlanacak bir devlet olmadığı düşüncesi oluşmuştur. Ne yazık ki, hain, alçak Parababaları ve 

onların emrindeki siyasiler Türkiye’yi bu duruma düşürmüşlerdir. Biz onlara vatan ve halk 

düşmanı derken hakaret etmiyoruz. Onların gerçek kimliklerini ortaya koyuyoruz. 

Ermenistan’ın Azerbaycan işgali maddî anlamda da bir set oluşturmuştur: 
Karabağ’ı 1805 yılında işgal eden Çarlık Rusyası Ordusu’nun generali Sisyanov, Çar’a 

gönderdiği raporda;“Karabağ coğrafi açıdan Anadolu’nun, İran ve Azerbaycan’ın kapısı 

sayılır” diyerek, bölgenin stratejik önemini daha ilk anda kavramış ve Çar’ına bildirmiştir. 

General Sisyanov, bölgeyi sürekli olarak Rusya’nın elinde tutabilmesi için öneride de 

bulunmuştur: “Buraya, Hıristiyan unsurları yerleştirerek, nüfus yapısını değiştirmeli ve 

bölgeyi bir Müslüman yurdu olmaktan çıkarmalıyız” demiştir. Rus generalin, kurmaylık 

kalitesini takdir etmemezlik edemiyor insan… 

İşte ABD ve AB alçakları, Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri’nin arasına set oluşturmak 

için Dağlık Karabağ’ı ve ona ilaveten on bin kilometre karelik Azerbaycan toprağını kuklaları 

olan Ermenistan’a işgal ettirmişlerdir. 

Türkiye, Azerbaycan’ın yardımına koşmak isteseydi, şundan emin olalım ki karşımızda 

Birleşmiş Milletler kararlarını ve BM’nin ya da ABD-AB’nin askeri gücünü bulacaktık. 

Türkiye kınama ve suçlama bombardımanına tutulacaktı. Ermenilere saldırmakla 

suçlanacaktık. Emperyalistler böyledir işte. BM de onların emir kulu durumundaki bir 

örgüttür. Sürekli onların değirmenine su taşır. 

  



Türkiye’de de, dünyada da bir Ermeni sorunu yoktur 

Ermeni Ulusal Sorunu’nu, Büyük Ekim Devrimi 1921’de kesince çözmüştür. Devletleri 

yüzyıllar öncesinde tarihe karışmış olan bu milletin kendi devletine kavuşmasını sağlamıştır. 

Böylece de tüm Dünya Ermenilerine, Ermeni Devletinin çatısı altında yaşamak imkânı 

sağlanmıştır. Ve bu çağrı da o zamanlar yapılmıştır. İsteyen gider orada yaşar. 

“Kaybedilmiş vatan” diyerek Ağrı Dağı’nın ve Türkiye’nin altı vilayetinin yasını 

tutarak, ağlayıp dövünerek, Türkiye’ye kızıp hakaretler yağdırarak yaşamak; Ermenilere 

acıdan, üzüntüden, öfkeden, kinden, nefretten başka hiçbir şeykazandırmaz. Eğer böyle 

yaparsanız 30 Ağustos’larda ve benzeri günlerde, içiniz kan ağlar durur. Tarihe ilgi duymak, 

bağlı olmak iyidir. Ama duygusal olarak değil, akılcıl olarak ilgilenmeliyiz Tarihle. Tarihe 

duygucul yaklaşımdan ve bağlılıktan kurtulamazsak, hem kendi ruh sağlığımız, hem de 

çevremizdeki insanlarla-komşularımızla ilişkilerimiz, uyumumuz bozulur. Sürekli sorun 

yaratan, tatsızlık çıkaran sevimsiz insanlar olur çıkarız. 

Tarihe, aklımız ve sosyal bilincimizle bakalım ve bağlanalım. 

Tarihin doğal akışının yarattığı altüstlükleri, yeniden şekillendirmeleri yok sayamayız. 

Ve ortadan kaldıramayız. Tarihi bir film şeridi ya da CD gibi yeniden başa alamayız. 

Türkiye’de çözülmesi gereken yalnızca Kürt Sorunu vardır. Onu da gerçek eşitlik, 

özgürlük ve kardeşlik temelinde çözmeliyiz. Çözeceğiz de. Zaten bu sorun Teorik planda 

1933’te Hikmet Kıvılcımlı tarafından çözülmüştür. İş, o teorik çözümün pratiğe geçirilmesine 

kalmıştır… O da olacak, dediğimiz gibi… 

Tüm halklara dost, tüm Sevrcilere düşmanız 
Biz devrimciyiz. Hem de hakiki devrimci. O yüzden bütün dünya halklarının dostuyuz. 

Kendi hallerine bırakılsa, kandırılmasa, kışkırtılmasa halklar birbirini sever aslında. Çünkü 

birbirleriyle bir alıp veremedikleri yoktur. Tersine çıkarları aşağı yukarı ortaktır. Halkları 

kandırıp birbirine düşman eden, birbiriyle savaştırıp kandıran, egemen sınıflardır. 

Sömürücülerdir. Günümüzdeyse yerli yabancı Parababalarıdır. Yani Uluslararası 

emperyalistler ve onların yerli ortaklarıdır. 

Geçenlerde Ermenistan’da bir anket yapılmış. Halka öncelikli sorunlarının ne olduğu 

sorulmuş. Halkın sadece yüzde ikisi, “Türkiye’nin soykırımı tanıması” olduğunu söylemiş. 

Ezici çoğunluk ise, işsizlik, pahalılık, yoksulluk gibi güncel maddî-somut dertlerini dile 

getirmişler. Halklar böyledir. Sürgit düşmanlık gütmez. Günlük maddî sorunlarıdır canını 

yakan, dertleridir halkların önceliği. Halklara şovenlik-başka halklara karşı düşmanlık 

aşılayanlar, halkları o yönde şartlandırarak bir anlamda zehirleyenler hep Batılı 

Emperyalistler ve onların yerli ortaklarıdır-uşaklarıdır. 

Bizim halkımız da Ermeni’ye, Rum’a düşman değildir aslında. 

Fakat alçak, şerefsiz emperyalistler, meclislerinden “soykırım” kararları geçirerek ve 

Türkiye’yi Sevr’e doğru sürükleyerek, halkımızı da Ermenilere karşı kışkırtmaktadır. Her etki 

bir tepki doğurur. Bu maddî hayatta-madde dünyasında da böyledir, insan davranışlarında da. 

Yani insan psikolojisinde de. Dış etkilere bir cevap vermeyen-tepki göstermeyen insan, 

bedensel ya da ruhsal açıdan hasta sayılır. 

Bu kural, halkların davranışında da geçerlidir. 

Sevr’e karşı, Halkımız, Kuvayimilliye’yi-Birinci Milli Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır… 

Biz her Sevrciye düşmanız. Çünkü Yurtseverlik, her devrimcinin vazgeçilmez 

prensiplerindendir, değerlerindendir. Bize bu yurdu, Birinci Milli Kurtuluş’u gerçekleştiren 

atalarımız miras bıraktı. O mirası gözümüz gibi korumalıyız. Tabiî biz aynı zamanda 

Halkseveriz, halkçıyız. Halkımızın bu vatanda özgürce, sömürülmeden, mutlu bir şekilde 

yaşamasını isteriz. Bu yönümüzle de burjuva yurtseverlerden ayrılırız. Biz Devrimciyiz. Halk 

iktidarını savunuruz. Şu anki iktidar, AB-D uşağı satılmış Parababalarının iktidarıdır. Bunun 

demokrasiyle filan en küçük bir ilgisi yoktur. Kandırma, düzenbazlık ve iblisçe yalanlar 



üzerine kuruludur bu iktidarlar. Hepsi de AB-D’ye uşaktır. Halka düşmandır. Sömürücülerin, 

vurguncuların iktidarıdır bunlar. 

Hrant Dink de Sevrciydi, söylediğimiz gibi. O yüzden ona da karşıydık. Fakat 

öldürülmesini de istemezdik. Her karşı olduğumuz kişinin ölmesini, hele hele de 

öldürülmesini istemeyiz. Bu, insanlığımızla bağdaşmaz. Biz onlara karşı siyasi bir mücadele 

veriyoruz. Ancak öyle alt edilir onlar. 

  

Hrant Dink, Türk geçinen satılmışlardan, 

hainlerden çok daha masumdu 

H. Dink Ermeniydi. Doğru veya yanlış, kendi ulusal mücadelesini veriyordu. Kendi 

atalarının vatanı olan toprakları yeniden geri alabilir miyiz, diye uğraşıyordu. Yolu yanlıştı, 

çıkmazdı. Emperyalistlerle işbirliği halindeydi ve umudunu onlara bağlamıştı. 

Öldürüldüğü gün, CNN’in Brüksel Muhabiri Zeynel Lüle; “Hrant Dink’i Avrupa 

Parlamentosunun bütün üyeleri tanır ve Türkiye’ye geldiklerinde ziyaret 

ederler” diyordu. 

Yine öldürüşünden birkaç saat sonra, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Ross Wilson; 

“tanışmıştık” diyordu. 

 Yine biliniyor ki H. Dink, satılmışlar şahı Taner Akçam’ın çok yakın dostudur. Birlikte 

geziler yaparlar, konferanslar düzenlerlerdi. Taner Akçam, bilindiği gibi Marksizm döneğidir. 

Devrimci Yol dergisinin sorumlu yazıişleri müdürüdür (12 Eylül öncesi çıkardı bu dergi). 12 

Eylül sonrası bu alçak, CIA’nın kollarına düşmüş ve ABD’ye götürülerek üniversite öğretim 

üyesi yapılmıştır. Bu şerefsize CIA’nın verdiği görev, “Ermeni Soykırımı” yalanını sürekli 

gündeme getirmek ve bu vesileyle Türkiye’ye saldırmaktır. Yani Orhan Pamuk’a verilen 

görevin bir benzeridir. O. Pamuk da 1985–88 yıllarında, ABD’de CIA’nın “Uluslararası 

Yazı Programı”na katılmıştır. Kendisi gibi olan ağabeyi tarafından pazarlanmıştır ABD’ye-

CIA’ya. “Uluslararası Yazı Programı”, bilindiği gibi CIA’nın “Demokrasi Projesi” adlı tüm 

dünyayı Amerikanlaştırma, böylelikle de ABD Emperyalistlerinin gönüllerince at 

koşturdukları bir alan haline getirme projesinin bir alt birimidir. Alt örgütüdür. Bu 

programdan geçirilen aydınlar, kafadan sömürgeleştirilirler. Ruhen satılırlar. 

Amerikanlaştırılırlar. Kendi vatanlarına ve halklarına düşman kesilirler. Böyle aydınlar, Türk, 

Arap, Afrikalı, Asyalı, Latin Amerikalı kimliklerini (nüfus kâğıtlarını) da taşısalar, aslında-

özünde ABD’lidirler artık. Sadece adları ve hüviyet cüzdanlarıdır eski ülkelerine ait olan. 

Kendileri ABD’ye aittir ve onun hizmetindedirler gayrı. 

H. Dink, kendi ulusal davasının peşinde olduğu için, böylesi aydınlardan kat be kat 

kaliteliydi ve masumdu. O da Marksizm döneğiydi ama ulusal hain değildi. O yüzden de, biz, 

Parababalarının satılmışlar medyasının tüm köşebaşlarını tutmuş şerefsiz dönekler ordusunun 

elemanlarından çok daha masum görüyorduk H. Dink’i. Ve çok daha az kızıyorduk ona… 

Sonra H. Dink’in bu ülkeye ve halka verdiği zarar da çok azdı. Nihayetinde, elli altmış 

bin kişilik Ermeni toplumunu etkileyebiliyordu Türkiye’de… 

Oysa öbür alçaklar, iblisler, Türkiye geneline hatta yurt dışına yayın yapan televizyonlar 

ve gazeteler, dergiler aracılığıyla, tüm insanlarımızı etkiliyorlar, aldatıyorlar, uyutuyorlar, 

böylece de Sevr bataklığına çekmeye, götürmeye çalışıyorlar. 

Parababaları da aynı ihanetin içindedir. Hatta başındadır. TÜSİAD-TİSK-TOBB 

Yöneticileri de Amerikancıdır, AB’cidir. Halk ve vatan düşmanıdır. Parababalarının 

emrindeki siyasiler de aynı ihanetin içindedir tabiî. Ne diyor Tayyip?“Ben adeta ülkemi 

pazarlamakla mükellefim”. İşte böylesine açık konuşuyor. Ben vatan satıcıyım demektir bu. 

Gerçekten de iletişimden bankalara, topraklarımıza, limanlarımıza varıncaya kadar her 

şeyimizi satmaktadırlar emperyalistlere. 



Bunlar din tüccarıdır, milliyetçilik tüccarıdır. Bütün hesapları, halkımızca kutsal bilinen 

değerleri sömürerek halkı aldatmak üzerine kuruludur. Bunlar insan sefaletleridir. 

Engereklerin bile iğrendiği engereklerdir bunlar… 

Elbette hesap sorulacaktır bunlardan. Yaptıkları asla yanlarına kalmayacaktır. Ama 

böyle değil. Yani tek tek öldürülerek değil… Halk mahkemesinin önüne çıkarılacaktır 

bunlar… Tabiî Demokratik Halk Devriminin zaferiyle kurulacak olan Demokratik Halk 

İktidarında… 

 Programımızda, ölüm cezası yalnızca “cinsel içerikli suçlar” içindir. Korkmasınlar, 

öldürülürüz diye. Yalnız, bunların ihanetlerinin karşılığı olarak edindikleri “haksız kazanç” 

müsadere edilecektir (malları zoralım yoluyla kamuya geri verilecektir). Kendileri de 

suçlarının ağırlığına göre beş, on, yirmi yıl gibi uzun bir süre “Çalışma Kamp”ında “üretime 

katılma-değer yaratma” cezasına çarptırılacaktır. Akşamları da insan olma-insan sevme, 

emeğin yüceliği gibi konularda eğitime tabi tutulacaklardır. Yani doğdukları andaki gibi, 

insan olmaya, insanlığa döndürülmeye, yeniden insanlaştırılmaya çalışılacaktır, bunlar. 

Bunlar insan doğmuşlardır, fakat insanlıklarını emperyalistlere satmışlardır. İnsanlıktan 

çıkmışlardır. İnsan sefaleti olmuşlardır. Yeniden insan edileceklerdir. Bilgisayara işletim 

programı yükler gibi bunlara da yitirdikleri insanî değerler yeniden yüklenecektir. Tabiî bu iş 

bilgisayardaki gibi saatlerle sınırlı olmaz. Yıllar sürer… 

Ve de bizde “Müruruzaman-zaman aşımı” yoktur… 

  

Sevrci Cephe (Karşıdevrim Cephesi, Emperyalizm Cephesi), Hrant Dink’in 

cenazesinde bostan tarlasındaki helvacıkabağı gibi ortaya çıkıverdi 
Cenazede kimler yoktu ki… ABD Büyükelçisi Ross Wilson, AB’nin Türkiye’yi hizaya 

getirmekle görevlendirdiği şefi Joost Lagendjik ve daha bir sürü Batılı devlet temsilcisi. 

Parababaları örgütlerinin temsilcileri. STÖ denen sivil örümceklerin temsilcileri, Tayyip’in 

bakanları, ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu, İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı. 

Emperyalistlerin işine yarayan her eylemde bulunmayı ihmal etmeyen sözde sosyal demokrat, 

Şişli Belediyesinin M. Sarıgül’ü. Ve de Parababalarının sahipliğini, alçak dönekler ordusunun 

da yönetici ve yazarçizerliğini yaptığı satılmış pezevenk medyanın tüm takım taklavatı. 

Attilâ İlhan’ın “Türk değil” dediği, bu utanma arlanma bilmez Parababaları medyasının 

döneklerden oluşan yazarçizerleri, sanatçıları, ekonomistleri de genelde kolejlidir. 

Misyoner okullarından mezundurlar. Bu okullar, Türkiye’de, ABD’deki “Uluslararası Yazı 

Programı”nın eğitiminin bir benzerini verir. Sonuç olarak da aynı işlevi görür. Gencecik 

insanları, kendi Tarihine, Kültürüne, Gelenek-Göreneklerine, Diline yabancılaştırır. Hatta 

düşman eder. Böylece de o insanları millet bütünlüğünden koparır. O gençler artık, diliyle 

eğitim gördükleri, kültürüyle kültürlendikleri, ideolojisiyle doktrine edildikleri Batılı 

Emperyalist ülkenin insanı olup çıkarlar. Tabiî “istisnalar kaideyi bozmaz” diye bir özdeyiş de 

vardır. 

Unutmayalım, millet ırka dayanmaz. Toprak birliğine, Dil birliğine, Tarih Birliğine, 

Kültür Birliğine, Ruhî Şekillenme Birliğine ve Ekonomik Çıkar Birliğine ya da ekonomi 

birliğine dayanır. Bu değerlere sahip insanlardır, milleti oluşturan. Kolejler tüm bu değerler 

yönünden, öğrencileri, millet bütünlüğünden koparır. Okulun sahibi olan milletin insanı 

yapar. Adlarının ve hüviyet cüzdanlarının dışında bir ilgisi yoktur bizimle. İşte medya 

bunların elindedir. Türkiye’nin Parababaları da Batılı Emperyalistlerle göbekten bağlı olduğu 

ve onların hizmetinde olduğu için, yani hain ve satılmış olduğu için, kurdukları medya 

şirketlerini de kolejlilerin eline teslim ederler. Çünkü onlar da kendileri gibi vatan ve halk 

düşmanıdır. Dedik ya, herkes benzerini bulur, diye. Burada da aynı kural işler. 

Hain-satılmış medya, yirmi günden bu yana H. Dink cinayetini manşetlerinden 

indirmemiştir. Çoğu Marksizm-sosyalizm döneği köşe yazarları konuyu, ağlamaklı bir ruh 

haliyle defalarca köşelerinde yazmıştır. Bu, onların da H. Dink gibi Sevrci olduklarının 



göstergesidir-kanıtıdır. Hadi Uluengin’den Hasan Cemal’e kadar sermaye medyasının tüm 

dönekleri bu işte yer almıştır. Tabiî Ortaçağcı-Şeriatçı medyanın yazarları da yazmaktan geri 

durmamıştır. Velhasıl Sevrci güçlerin tamamı, cinayet karşısında olağanüstü bir tepki 

göstermiştir. Ve “Hepimiz Hrant Dink’iz” diyerek kendilerini H. Dink’le özdeşleştirmişlerdir. 

Bu özdeşleştirme bir yönüyle doğru, diğer yönüyle yanlıştır. Bunlar da H. Dink gibi Sevrcidir. 

Kuvayimilliye-Milli Kurtuluş düşmanıdır. Bu yönüyle doğrudur. Fakat H. Dink, bu satılmışlar 

güruhundan çok daha kalitelidir. O kendi vatanına, “Atalarımın vatanı” dediği vatanına ihanet 

içinde değildir. Tersine onun davasını savunmaktadır. Haksız da olsa… 

Bizim alçaklarsa, Vatanlarına, Tarihlerine, Kültürlerine, Geleneklerine ve Halklarına 

düşmandır. Tam anlamıyla haindirler… AB-D’nin “Manevî Ajanıdır”lar… 

  

Sevrci Sahte Sol da “Hepimiz Hrant Dink’iz” diyordu 

Cinayet gününden (19 Ocak Cuma) cenazenin kaldırıldığı güne kadar (23 Ocak Salı) 

yapılan tüm protesto eylemlerinde bizim, “Sevrci Sahte Sol” diye adlandırdığımız gruplar da 

yer aldı. İlk günün akşamı yapılan eylemlerde “Yeni Sahte TKP” de vardı. “Yurtsever Cephe” 

yazılı bayraklarla yürüyüşe katılmışlardı. Biz, TV ekranlarından bu görüntüleri izleyince, 

kendi kendimize: “Bu uyurgezerlerin savundukları yurt, herhalde başka bir yurt olmalı, bizim 

bildiğimiz yurt olmamalı… Bizim yurdumuz, 30 Ağustos’la kurtarılan bugünkü vatanımızıdır. 

Türklerin, Kürtlerin ve de tabiî Arap, Çerkes, Laz, Rum, Ermeni, Süryani vb. azınlık grupların 

ortak vatanı olan bu vatandır. Buna da H. Dink karşı. O zaman bunlar hem Kuvayimilliye 

düşmanının yanında yer alıp hem de nasıl “Yurtsever Cephe”yiz diyebiliyorlar kendilerine? 

Olsa olsa bunlar başka bir vatandan söz ediyor olabilirler” diye düşünmüştük. 

Bu zavallılar-uyurgezerler topluluğu, biraz düşününce herhalde, mandaların bile 

girmeye çekindiği bir bataklığa dalmış olduklarını azıcık da olsa sezmiş olmalılar ki, 

cenazenin kaldırılmasından bir gün önce bir açıklama yayımlayarak, 23 Ocak’taki cenaze 

törenine katılmayacaklarını duyuruyorlardı. Buna gerekçe olarak da cenaze “Düzenleme 

Kurulu”nun tutumunu gösteriyorlardı. Bu açıklamanın iki paragrafını aktaralım: 

“Düzenleme Kurulu Dink’in cenazesine yurtsever ve ilerici bir kimliğin değil, 

Avrupa Birlikçiliğinin, parsacı çirkin bir liberalizmin ve devlet töreni oyununun damga 

vurmasında kararlıdır. 

“(…) 

“Türkiye Komünist Partisi Hrant Dink’in hatırası önünde saygıyla eğilirken, bu 

hatırayıemperyalizme, gericiliğe karşı, halkların kardeşliği için verdiğimiz mücadelede 

her zaman canlı tutacağını ilan etmektedir. 
“TKP Merkez Komitesi, 22 Ocak 2007” 

Yeni Sahte TKP, bir AB-D uşağından, bir AB’ciden, “AB Parlamentosu’nun tüm 

üyelerinin tanı”dığı ve “Türkiye’ye her gelişlerinde ziyaret” ettiği bir emperyalizm 

yandaşından, “yurtsever ve ilerici bir kimli”k çıkarmaya çalışmakla, kendisinin hödüklük-

ibişlik ettiğini göremiyor da cenaze “Düzenleme Kurulu”nu suçluyor. Bunlar böylesine 

zavallı işte. Uyurgezer işte… 

Cenaze Düzenleme Kurulu, H. Dink’in ideolojik ve siyasi kimliğine uygun bir davranış 

sergiliyordu. Yani Kurul’la H. Dink’in kimliği tam bir uyum gösteriyordu. H. Dink’in gerici, 

dönek, “Zaman” gazetesi yazarı, AB-D dostu kişiliğinde “yurtsever” ve “ilerici” bir kimlik 

aramakla asıl zırvalayan, zavallılaşan Yeni Sahte TKP’ydi. Geçelim… 

Cinayetin işlendiği gün olan 19 Ocak’tan 23 Ocak’a kadar süren eylemlerde; ÖDP, İ. 

Kaypakkayacı Gruplar, ESP, EMEP, HÖC, SDP, DTP ve bunlarla birlikte hareket eden birkaç 

küçük grup yer aldı. Tabiî yerli yabancı Parababalarının her kesiminden temsilcileri ve 

taraftarları da. 

Bu cephe Sevrci Karşıdevrim Cephesi’ydi ya da Emperyalizm Cephesi’ydi. Burada 

bulunan “Sol, Sosyalist, Devrimci, Maocu” ve daha bilmem neci gruplar da aslında taşıdıkları 



adların tam tersini temsil etmektedirler pratikleriyle. Bunların yalnızca adları soldur, 

sosyalisttir, devrimcidir. Kendileri değil. O yüzden biz bunlara, gerçek siyasi kimliklerine en 

uygun düşen bir adla hitap ediyoruz: “Sevrci Sahte Sol” diyoruz bunlara… 

  

ABD’nin umudu bunlar 

25 Ocak tarihli Milliyet’te, Amerika’nın sesi Yasemin Çongar’ın Washington’dan 

gönderdiği şu haber yer alıyordu: 

“ABD’li bakandan umuda vurgu 

“ABD yönetimi, öldürülen gazeteci yazar Hrant Dink’i övgüyle anarken, 

cenazesine katılan on binlerce kişiyi de “umut kaynağı” ilan etti. 

“Dink’in İstanbul’da toprağa verilmesinden birkaç saat sonra, Washington’daki 

Meryem Ana Ermeni Kilisesi’nde, Amerika Ermeni Asamblesi’nin öncülüğünde bir 

anma töreni düzenlendi. Törene katılan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Fried, 

“Ermeni halkının gururlu bir oğlu ve Türk vatandaşıydı” diye söz ettiği Dink’in 

hayatına, çabasına, cesaretine ve onuruna hayranlık duyduğunu belirtti. 

“Dink’in, “uzlaşma ve diyalogdan yana, korku, baskı ve cehalete karşı” çabasını 

öven Fried, “Dink’in vizyonu onurlu bir vizyondu. Onun vizyonunu kendi vizyonumuz 

yapmalıyız” dedi. 

“40 günlük yas 

“Fried, İstanbul’daki cenaze törenini, “Dünyadaki kötülüğünün ölçüsü Dink’i 

öldüren cahil, nefret dolu milliyetçi ise, dünyanın umudunun ölçüsü de Dink’in 

ardından Ermenisiyle, Türküyle, Rumuyla İstanbul’da sokağa dökülen on binlerdir” 

sözleriyle değerlendirdi. 

“40 gün sürecek yas boyunca bağış yapılabilecek bir “Hrant Dink Anma Fonu” 

kurulduğu belirtildi.”(agy) 

Çok açık biçimde görüldüğü gibi “bu cenaze törenine katılan on binlerce kişi”, “ABD 

yönetimi” için “umut kaynağı”dır. Böyle “ilan” ediyor ABD, bu törenin katılımcılarını… 

Gördünüz mü bizim haklılığımızı? ABD’nin “umut kaynağı ilan etti”ği insanlar hiç sol 

ya da devrimci olabilirler mi? Olabilir diyen var mıdır? 

Hep söylediğimiz gerçek, tekrar tekrar pratikte kendini gösteriyor. Hayatın pratiği 

tarafından doğrulanıyor. H. Dink, AB-D’ciydi. Bu adı sol gruplar da sol değildir. Sahtedir. 

ABD’nin bu açıklamasından sonra olsun, bu adı sol gruplar uyandılar mı? 

Ne gezer?.. Yukarıda da söylediğimiz gibi, bunlar kavrayış-anlayış yönünden öylesine 

geridirler ve zavallıdırlar ki... 

  

“Ermeni Soykırımı” savunucularının en akıldanesi bile yalancı ve kalpazandır 

Bunlar besbelli ki “Ermeni Soykırımı” yalanına gözü kapalı inanıyorlar. Pekiyi bu 

inançları bilimsel verilere mi dayanıyor? Bunlar, Ermeni Meselesi konusunda kaç kitap 

okumuşlardır? Her türlü duygusallıktan ve önyargıdan arınmış olarak, her iki tarafın tezlerini 

de bir bakıp öğrenme zahmetine girmişler midir? 

Hiç sanmıyoruz. 

Bunların en akıldaneleri ve bu meseleyle görevlendirilmiş kişisi, dönek Taner 

Akçam’dır. Bizce, bu kişi, Hrant Dink’le de organik ilişki içindeydi. Ve CIA adına, Dink’i 

yönlendiriyordu. 29 Ocak 2007 tarihli Milliyet gazetesinde, yine Amerika’nın sesi Yasemin 

Çongar’ın bu konuya ilişkin bir yazısı yayımlandı. Bir bölümünü aktaralım: 

“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ocak’ta MESA’dan bir mektup aldı. 

“MESA (uzun adıyla ‘Kuzey Amerika Orta Doğu Çalışmaları Derneği’) bölgemiz 

üzerine akademik çalışma yapan ve eğitim verenlerin buluştuğu en büyük uluslararası 

şemsiye kuruluş. 2700’den fazla bireysel, 60’tan fazla kurumsal üyesi var; Ortadoğu 



konusunda, dünya çapındaki en önemli akademik dergi olan ‘Journal of Middle East 

Studies’in yayımcısı. 

“MESA Başkanı Zachary Lockman’ın imzasını taşıyan mektup, Taner Akçam 

hakkındaki cezai soruşturmayı protesto ediyor. 

“Soruşturmanın, Akçam’ın 6 Ekim 2006 tarihli Agos’ta yazdığı, Hrant Dink’e 

sahip çıkan ve Ermeni meselesinin özgürce tartışılabilmesi gereğini savunan makalesi 

üzerine açıldığını hatırlatan Lockman’ın mektubundan bir bölüm şöyle: 

“‘Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesi, Dink’in yayın yönetmenliğindeki 

gazeteye düzenli katkı yapan Dr. Taner Akçam hakkındaki cezai soruşturmanın 

ciddiyetinin altını çiziyor. Akçam, ve Ermeni/Türk meselesini araştıran, yazan diğer 

akademisyen ve entelektüeller, giderek artan bir gözdağı atmosferinde, akademik ve 

yurttaşlık haklarının yanı sıra güvenlikleri de tehdit edilerek çalışıyorlar. MESA 

Türkiye’deki akademik özgürlüğün belirgin biçimde gerilemesinden kaygılı. 

Akademisyenler aleyhine 301’inci madde çerçevesinde açılmış davaların düşürülmesi 

için, size son 18 ayda dört mektup yazdık. Türk hükümetini, 301’in TCK’dan 

çıkartılması için gerekli adımları atmaya Türk tarihi konusundaki görüşleri 

yetkililerinkinden farklılık gösteren akademisyen, yayıncı, entelektüel ve diğer Türk 

vatandaşlarını 301’i kullanarak cezalandırmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.’” 
Bu MESA adlı kuruluş, ABD’nin “Demokrasi Projesi”ni hayata geçirmek için 

kurduğu alt kuruluşlardan biridir. Yönetimi de CIA bağlantılı kişiler tarafından yapılmaktadır. 

Bunun masum bir kuruluş olduğunu iddia edecek namuslu aydın, sanırız çıkmaz. Görüyoruz 

ki, Yasemin Çongar da, Taner Akçam da bu kuruluşa tabi kişilerdendir. 

Yukarıdaki aktarmadan yine anlıyoruz ki, Taner Akçam, “Hrant Dink’in Yayın 

Yönetmenliğindeki gazeteye düzenli katkı yapan” birisiymiş. Buralardan anlaşılıyor ki, Hrant 

Dink de, Taner Akçam da, Yasemin Çongar da ABD Emperyalizminin en etkin kuruluşlarıyla 

bağlantılıdırlar, ilişkilidirler. Amaç birliği içindedirler. Çıkar ortaklığı içindedirler. 

Bu Taner Akçam döneği, A. Toynbee’nin “Mavi Kitap”ının Türkçe baskısına önsöz 

yazan kişidir. Bu önsözde de, başka yerlerdeki söz ve yazılarında da “Mavi Kitap”ı her 

şeyiyle savunur. Bu şahıs, internet sitelerinde dolaşan bir yazısında, A. Toynbee’nin “Mavi 

Kitap”ı hakkında hiçbir zaman pişmanlık duymadığını ve özeleştiri yapmadığını iddia eder. 

Bizim bu yazımızın başlarında, Toynbee’nin “Hatıralar: Tanıdıklarım” adlı 1966 

Ekimi’nde Önsöz’ünü yazıp ve 1967’de Oxford Üniversitesince yayımlanan kitabından 

aktardığımız bölümler, bir özeleştiri niteliği taşımaz mı? Her türlü önyargıdan arınmış, 

namuslu bir aydın bu satırları okuyunca, bunun, yarım ağızla da olsa, bir özeleştiri olduğunu 

anlamaz mı?.. 

Utah Üniversitesi Tarih Bölümü profesörlerinden Türk ve Ortadoğu Tarihi Uzmanı 

Robert Farrer Zeidner,yine aynı üniversitenin yayınlarından olan, “The Tricolor over the 

Taurus: The French in Clicia and Vicinity”kitabında, bu konuya da değinir. Neler 

söylediğini Türk Tarih Kurumu Yayınlarından çıkan ve bir ekip tarafından 

hazırlanan “Ermeniler: Sürgün ve Göç” adlı kitaptan aktaralım: 

“Robert Farrer Zeidner, 1957 Haziran ayında, Beyrut’ta, ünlü tarihçi Arnold 

Toynbee’ye kendi imzasıyla yayınlanan, The Armenian Atrocities (London, Hodder and 

Stoughton, 1915) ve Turkey: A Past and A Future (New York, Geo. H. Doran, 1917) 

ile The Treatment of the Armenians in the Ottoman Empire 1915-16 (London, HMSO, 

1916) adlı kitapları hakkındaki görüşünü sorduğunda Toynbee’nin büyük bir 

mahcubiyetle (blushingly), bu erken dönem çalışmaların tümüyle birer savaş 

propagandası olduğunu ifade ettiğini ve bundan büyük üzüntü duyduğunu 

bildirmektedir.” (agy, s. 175-176) 

Gördüğümüz gibi Toynbee, İngiliz Dışişleri Bakanlığının Dış İstihbarat görevlisiyken, 

görev gereği hazırlamış olduğu savaş propagandası niteliğindeki çalışmalarından dolayı 



üzüntü duymaktadır. Ve onları savunmamaktadır. Fakat dönek, hain ve ajan Taner Akçam 

savunmaktadır. Çünkü T. Akçam da şimdilerde, A. Toynbee’nin 1915’lerde yaptığı görevin 

bir benzerini yapmaktadır. Görevi, Türkiye’ye saldırmak ve Türkiye’nin yeniden Sevr’e 

götürülmesine gücü oranında katkı sağlamaktır. 

Bizim zavallı, soytarı Sol’un kimlerle dayanıştığını görebiliyor musunuz?.. 

Bunlar yani yukarıda adı geçenler bizim zavallı solun dış müttefikleridir. Bir de 

bunlardan ayrı yerli müttefikleri vardır bizim sözde solcuların. Onlar da kim mi? İşte: 

“Agos’un özel sayısı, tüm Türkiye’ye dağıtılacak 

“Bir haftalığına Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne gelen Zaman 

Gazetesi yazarı Etyen Mahçupyan, Agos gazetesinin özel sayısının tüm yurtta 50 bin 

basılacağını söyledi. 

“Cuma günü abonelere dağıtılacak gazete, cumartesi günü ise Türkiye’deki bütün 

şehir merkezlerine ulaşacak. Gazete bu hafta için 12 sayfadan 24 sayfaya çıkarıldı. Agos 

Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in yerine bir haftalığına geçen yazar 

Etyen Mahçupyan, gazetenin tamamen Dink ile ilgili olacağını dile getirdi. Mahçupyan, 

saldırı ile ilgili gelişmelerin yanı sıra Dink hakkında 60’a yakın yazının yayınlanacağını 

anlattı. Gazetede Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, Yeni Şafak 

Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Karaalioğlu, Vakit Gazetesi yazarı 

Abdurrahman Dilipak, Yeni Şafak Gazetesi yazarı Fehmi Koru, Nobel ödüllü yazar 

Orhan Pamuk, sanatçı Sezen Aksu ve tiyatrocu Yılmaz Erdoğan gibi isimlerin yazıları 

yer alacak. 

“Bu haftaki sayıda Agos’un yayın yönetmenliğini üstlenen Mahçupyan, Dink 

ailesinin istemesi halinde bu görevi sürekli yapabileceğini sözlerine ekledi. Hazırlanan 

sayıda ‘Etyen Mahçupyan’ın Yönlendirmesiyle’ şeklinde bir ibare bulunacağını 

açıklayan yazar, “Ben zaten gazeteye destek veririm, genel yayın yönetmeni olmam 

gerekmiyor; ama aile ayrıca öyle bir şey isterse ona da hayır diyemem.” diye 

konuştu.” (Çağrı Çobanoğlu, Zaman Gazetesi, 26 Ocak 2007) 

 H. Dink “Zaman” gazetesi yazarıydı bir zamanlar. Yerine getirilen E. Mahçupyan da 

gördüğümüz gibi Zaman yazarıdır. Yani bu ekip Fethullah’ın “Zaman”ıyla da eklemlenmiştir. 

Yani aynı yolun yolcusudurlar. Hepsinin sahibi AB-D’dir. 

Bizim zavallı sol CIA kurumlarıyla olduğu gibi, işte bu son aktarmada adı geçen 

Ortaçağcı kurum ve kişilerle de elele, omuz omuza vermiştir. Hepsi bir ağızdan “Hepimiz 

Hrant Dink’iz” diye haykırmışlardır. 

Bizim, bu adı sol, zavallı gruplara bir önerimiz var: Bu müttefikleriyle ittifaklarını 

kalıcılaştırsınlar ve de lütfen devrimciyiz, sosyalistiz iddiasından vazgeçsinler. Böyle 

yaparlarsa daha dürüst davranmış olurlar. Şimdiki yaptıkları ise, namuslu bir davranış 

değildir. ABD Dışişleri Bakanlığıyla, MESA gibi CIA kurum ve kişileriyle ve Türkiye’de 

Tefeci-Bezirgân Sermayenin ideolojisini savunan Ortaçağcı gazete ve kişilerle harman 

olacaksın, dayanışacaksın sonra da kalkıp, ben devrimciyim, diyeceksin. Ayıptır. Ahlâk 

denen, namus denen değerler vardır, her ne kadar siz unutmuş olsanız da... Tutarlı olun. 

ABD’nin, AB’nin, Ortaçağcı güçlerin kucağında devrimcilik olmaz. Olsa olsa 

yaptığınıza CIA Sosyalizmi denir. 

Şu noktanın da iyice bilinmesini isteriz: Biz, Ermeni Meselesi’nin, Tarihte yaşananların 

tüm yönleriyle ve tarafsız bir anlayışla, en ince ayrıntısına varıncaya kadar araştırılmasından, 

tartışılmasından ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasından yanayız. Biz gerçek devrimciyiz. 

Yukarıdakiler gibi sahte değiliz. Bizim için olaylar her şeyden önemlidir. Sosyalizm, olayların 

bilimidir, bizim anlayışımıza göre. Olayı, nasılsa öylece, olduğu gibi, bozmadan, çarpıtmadan 

görmek, kavramaktır önemli olan. Olayı, tüm yönleriyle ve bütün ilişki çelişkileriyle, sebep 

sonuç ilişkileri içerisinde görmek, izlemek gerekir. 



Tarih bir bilimdir. Tarih, insanlığın toptan akışıdır, insanlığın başından geçenlerdir. Bu 

bilimin diğer bilimlerden çok önemli bir farkı vardır. Konusu olan olaylar, gerçekler, şu anda 

var olan, kanlı canlı karşımızda duran şeyler değildir. Geçmişte yaşanmış, olmuş, bitmiş 

gerçeklerdir bunlar. Bunları nasıl inceleyeceğiz, öğreneceğiz, değerlendireceğiz? 

Öncelikle her türlü duygusallıktan, tarafgirlikten arınacağız. Olayı, gerçekte nasılsa 

öylece, yani olduğu gibi kavramaya çalışacağız. Bütün dikkatimizi buna vereceğiz. Tabiî her 

türlü önyargıdan da tümüyle uzak duracağız. Sonra da o geçmiş olaya ilişkin bulguların 

mümkün olduğunca çoğunu bulup, inceleyip öğrenmeye çalışacağız. Yani o olaya ilişkin ne 

kadar kanıt, belge varsa bulmaya çalışacağız. Bulabildiklerimizin tümünü de tam bir yansızlık 

içinde, önyargısız olarak alıp değerlendireceğiz. Ancak böyle davranırsak, o Tarihî olayı, bir 

zamanlar olduğu haliyle yeniden senaryolaştırabiliriz. Yani maddî bir gerçeklik şeklinde değil 

tabiî ama manevî bir varlık olarak, yani bir anlamda bir senaryo olarak ortaya koyabiliriz. Ve 

onu artık gözümüzle görüp, elimizle dokunuyormuş gibi anlayabiliriz, kavrayabiliriz, 

değerlendirebiliriz. İşte Türk-Ermeni ilişkileri tarihi konusunda da böyle yaparsak, doğru bir 

kanıya ulaşabiliriz. Yoksa duygularımızın ve önyargılarımızın esiri, kurbanı olmaktan 

kurtulamayız. Bir bilim insanına, bir gerçek devrimciye, böyle bir şey yakışmaz. Tersidir 

yakışanı... 

19’uncu Yüzyılın son çeyreğiyle 20’nci Yüzyılın ilk çeyreği arasında Osmanlılar ve 

Ermeniler arasında trajik olaylar yaşanmıştır. Karşılıklı büyük yanlışlar yapılmıştır ve 

bunların sonucunda da katliamlar olmuştur. İnsanlık dışı olaylar olmuştur. Büyük acılar 

yaşanmıştır. Her üç halk da Türkler, Ermeniler, Kürtler hatta Araplar büyük acılar çekmiştir, 

kayıplar vermiştir. Her iki tarafın da nerede, ne gibi hatalar yaptıkları, ne kadar cana 

kıydıkları, ne kadar kayıp verdikleri tarafsız bir anlayışla, en ince ayrıntısına kadar araştırılıp 

ortaya konmalıdır. Biz bunu isteriz. Çünkü hiçbir şey bizim için yukarıda da belirttiğimiz gibi 

gerçeklerden-olaylardan daha önemli ve değerli değildir. 

Yan yana yaşayan halklarız. Tarihin akışı bizi böyle bir araya getirdi. Yani isteğimiz 

dışında oldu bu akış. Bundan sonra da yan yana yaşamaya mecburuz. Düşmanlıktan bir şey 

çıkmaz. Sürgit düşmanlık gütmek de kimseye fayda sağlamaz. Hele hele Batılı 

Emperyalistlerin yeniden oyununa gelmekse felaketten başka hiçbir sonuç doğurmaz. 

Onlardır bizleri boğazlatanlar. Yalnız bizleri değil tüm dünya halklarını birbirine kırdırmaktan 

çekinmez onlar. Çıkarları bunun üzerine kuruludur. O bakımdan onlardan uzak duralım, 

birbirimizle de geçmişin yaralarını sararak dostluğun yollarını bulmaya çalışalım. Çalışırsak 

buluruz. Önce bir niyet edelim buna. Geçmişteki gibi karşılıklı hatalar yapmayalım. Zaten 

eninde sonunda her üç halk da bunun yolunu bulacak. Yakın ya da uzak gelecekte bulacak. 

Ama mutlaka bulacaktır... Çünkü halklar her zaman kardeşlikten yanadır. Halkların birbiriyle 

kapışmaktan bir çıkarı yoktur. Bizleri birbirimize kırdıranlar Batılı Emperyalistler ve yerli 

sermayedarlardır. 

  

Cinayeti işleyenler 

 

Görünen kısmıyla cinayeti, Abdullah Çatlı olmaya heveslenen Yasin Hayal’in 

tertiplediği ve uygulattığı anlaşılmaktadır. Arkasında kimler vardır, daha büyük bir 

organizasyon var mıdır, onları şimdilik bilmiyoruz, bilemiyoruz. Olabilir de, olmayabilir de. 

Abdullah Çatlı, bildiğimiz gibi, CIA ideoloğu David Galula’nın Kontrgerilla 

örgütlenmelerini anlatan kitabında öngörülen tezlere uygun olarak kurulmuş bulunan 

MHP’nin bir militanıydı. Yani patronu CIA olan Kontrgerillanın, Türkiye şubesinin bir 

şefiydi. BBP de bilindiği gibi, bu partiden kopanlarca kurulmuştur. Yasin Hayal de bu partide 

çalıştığını kendisi ifade etmiştir. Demek ki, ideolojice bu partilere mensuptur. Organik bağı ne 

derecededir, orasını bilmiyoruz. Ama ideolojice onlardandır. 



H. Dink de yukarıda uzun uzun anlattığımız gibi, yine ABD ve uzantısı örgütler 

tarafından yönlendirilmiştir ve ABD’yle, AB’yle amaç birliği içindedir. Yani o da 

Emperyalizm Cephesinin bir kişisidir. Yani her iki taraf da ABD tarafından yetiştirilen 

hareketlere ve güçlere mensup kişilerdir. İşte o sebepten bu tür cinayetlerin gerçek suçlusu-

sorumlusu ABD ve AB Emperyalistleridir. 

Hayat böyledir işte. Tarihin akışı böyledir. İlişkiler ve çelişkiler her zaman iç içedir. 

Aynı Emperyalistler tarafından yetiştirilen güçler de bazen böyle birbirleriyle çatışırlar, ya da 

çatıştırılırlar. 

Biz devrimciler için önemli olan, bu karmaşa içinde doğru yönü bulabilmektir. 

Diyalektik mantık ve metodumuz, Marksist-Leninist bilim ve bilincimiz, bize doğru yolu 

gösterir. İdeolojimizin tuttuğu ışık, yolumuzu aydınlatır. Biz, devrimci bilincimizle bu acı 

olayı böyle değerlendiriyoruz. 



Ayrım IV 

Yürüyüş-HÖC ve Atılım, 

Nazi Propaganda Yöntemleri Kullanarak, 

Bizi; Aydınlık’a-İP’e Benzetiyor 

 

Bir siyasi ya da bilimcil eleştiride, her şey bütün kanıtlarıyla birlikte ortaya konup, 

yanlış neredeyse matematikçil bir kesinlikte gösterilince, o eleştirinin muhatabı olan kişi 

(grup) veya kişilere (gruplara) yapacak ne kalır? 

O kişi, grup ya da gruplar dürüstseler, mertseler tek şey kalır yapacak: Açıkça özeleştiri 

yapmak, böylece de yanlıştan arınmak, kurtulmak, doğru yolu tutmak. Bu doğru yol, burada 

devrimci yol demektir. 

Fakat o muhataplar, bu değerlere sahip değilseler, bunu yapmazlar, yapamazlar. 

Ne yaparlar? 

Pek çok şey: Demagojiye sarılarak meseleyi gargaraya getirmek isterler. Daha da ileri 

giderek yalan ve bayağı iftiralarla, doğru söyleyeni, yanlışlarını göstereni suçlarlar. Yani 

yanlışlarını kabul etmedikleri gibi, doğru söyleyeni de suçlayıp mahkûm etmeye çalışırlar. Ve 

daha başka meşru olmayan işler yapabilirler. 

Yürüyüş (HÖC) ve Atılım da ne yazık ki bu ikinci yolu tuttu. Atılım’a yakışırdı bu. 

Ondan başka türlü davranış, doğrusu biz de beklemiyorduk. 

Fakat HÖC de böyle davrandı. Ondan bu kadarını beklemiyorduk. Yazık… 

Yürüyüş ve Atılım, açık, kesin kanıtlarıyla ortaya koyduğumuz görüşlerimizin bir tekini 

bile bilimcil bir yöntemle ele alıp incelemezler, eleştirmezler, eleştiremezler. Söyleyecek 

sözleri yok. Tabiî tutarlı bir çizgide kalmak kaydıyla. Çünkü tezlerimizin hepsi de gerçeği 

yansıtmaktadır. 

Bu yüzden onlar, meseleyi teorik zeminden hızla kaydırmayı denerler. Bugüne dek 

savundukları sözde tezlerin hepsinin de derme çatma, şurdan burdan alınmış 

saçmalamalardan, gerçekle hiç ilgisi olmayan emperyalist savaş propagandalarından ibaret 

olduğunu ortaya koyduk. Ve onların, bu tespitlerimize verebilecekleri hiçbir tutarlı, bilimcil 

cevapları yoktur. 

İşte bu yüzden onlar, meseleyi teorik planda tartışmak istemezler. Siyasi kanıtlarının 

yokluğundan dolayı demagojiye sarılırlar. Siyasi ahlâk dışı iftiralarda-suçlamalarda-

saldırılarda bulunurlar. Bunları tek tek ele alıp teşhir edeceğiz.  Çünkü demagoji düzeltilemez. 

Ancak teşhir edilir. Biz de bunu yapacağız. 

Fakat önce meseleyi teorik zeminde bir kez daha netçe ortaya koyalım. Konunun 

anlaşılırlığını iyice pekiştirelim. Her okuyan arkadaş (tabiî önyargısız olmak şartıyla) 

görüşümüzün doğruluğunu elle tutarcasına kavrasın. Hiç kuşkuya yer kalmasın. 

Onlar teorik zeminden kaçmak istedikçe, biz, meseleyi teorik alanda tutmaya çalışalım. 

Tabiî herkes, dağarcığında neyi varsa onu ortaya koyacaktır. Onu anlatmak, onu 

savunmak isteyecektir… Bu normal. 

Yalnız önce her okuyucuya şu genel devrimci ilkeyi hatırlatmak isteriz: 

Devrimcilik, futbol takımı taraftarlığı değildir. Dolayısıyla da devrimci edebiyat-

literatür okuyuculuğu, “Fotomaç, Fanatik” vb. spor gazeteleri okuyuculuğu değildir. 

“Fotomaç” vb. okurları için; “en büyük Cimbom, Kartal, Kanarya” vesairedir. Onlar her spor 

olayını, o anlayışla, başka türlü dersek, o önyargıyla görür, değerlendirirler. Tarafsız, objektif 

olamazlar. Oldukları anda taraftarlıkları ortadan kalkar. 

Devrimcilikteyse objektiflik her şeyden önemlidir. Olayı olduğu gibi görmek gerekir 

öncelikle. Bozmadan, çarpıtmadan, gerçekte nasılsa öylece görmek gerekir. Bunun için de her 

türden önyargıdan ve bönyargıdan arınmamız gerekir. 



Tabiî sonra da olayı devrimci yönde değiştirmek için mücadeleye-kavgaya girmemiz 

gerekir. Ama doğru davranabilmek için öncelikle, olayı-ilişkileri-sebepleri doğru görmemiz, 

kavramamız gerekir. Yani teşhiste yanılmayacağız ki, doğru tedaviyi uygulayabilelim… 

Bu bakımdan, tüm okuyucuların, devrimci uyanıklıklarıyla, bilinçleriyle, vicdanlarıyla-

ahlâklarıyla bizi değerlendirmelerini istiyoruz. Yani sadece devrimci adalet istiyoruz. Başka 

hiçbir şey değil. 

  

Ermeni Meselesi 

 

Bu konudaki görüşlerimizi geçen yazımızda koymuştuk. Buna, HÖC ve Atılım şiddetle 

karşı çıktılar. Nasıl karşı çıktıklarını göreceğiz. 

Fakat önce Ermeni Meselesi konusundaki tezimizi, başka kanıtlarla bir kez daha ortaya 

koyalım. Bu tezimize yığınla kanıt gösterebiliriz. Fakat tartışmamızın konusu yalnızca Ermeni 

Meselesi olmadığı için, bu konudaki görüşlerimizi sınırlı biçimde koymak durumundayız: 

Türklerle Ermeniler, MS 1000’li yılların başlarında karşılaşmaya başlamışlardır. Fakat 

bunlar hem gelgeç hem de gayriresmi karşılaşmalardı. İki halkın ya da milletin diyelim, ilk 

resmi karşılaşmaları, Selçuklu Hakanı Çağrı Bey’in 1018 yılında Anadolu’ya yaptığı Keşif 

Seferi sırasında oldu. 

Sonraki karşılaşmaysa Tuğrul Bey ve komutanlarının Anadolu’ya yaptığı 1043’te 

başlayan ve süren Fetih Seferleriesnasında olmuştur. Selçuklu Türkleri artık yerleşmek 

amacıyla, Anadolu topraklarına gözlerini dikmişlerdir. 

Tuğrul Bey’in ölümü üzerine yerine geçen yeğeni, bu Fetih Seferlerini hiç 

geciktirmeksizin sürdürmüştür. Yani Ermenilerle Türkler bu seferler sırasında, devamlı 

surette yüz yüze ve karşı karşıya gelmişlerdir. İşte bunların en önemlilerinden biri de 26 

Ağustos 1071’deki Anadolu kapılarını Türklere açan ünlü Malazgirt Savaşı sırasında olan 

karşılaşmadır. Derebeyileşmiş Bizans İmparatorluğu’nun sömürü ve zulmünden bezen Ermeni 

Halkı, Türkleri güler yüzle, dostça, bir anlamda kurtarıcı gibi karşıladı. Çünkü o dönemde 

Türkler, İlkel Sosyalist Toplum geleneklerini canlı bir şekilde temsil ediyorlardı, taşıyorlardı, 

yaşatıyorlardı. Bu gelenekler de yabancı halklara karşı daha hoşgörülü davranışa yol açar. 

Ekonomik baskıyı son derece ılımlandırır. Tabiî, yendiği derebeyleşmiş çökkün medeniyetin 

halklara uyguladığı aşırı ekonomik sömürüyü ve siyasi zulmü ortadan kaldırır. 

İşte bu yüzden Ermeni Halkı, Sultan Alparslan önderliğindeki Türkleri sevinçle 

karşılamışlardır. Ermeni Tarihçiler, Asoghik (Stephanos Taronetsi) ve Urfalı Mateos bu 

gerçeği eserlerinde dile getirirler. Küçükasya’ya ve Anadolu’ya bu ilk gelenler Selçuklu 

Türkleridir bildiğimiz gibi. 

Gelelim Osmanlı Türklerine… 

Osmanlı: Koca bir İmparatorluktan 

“Boğaz’ın Hasta Adam”lığına... 
Osmanlı’yı kuran Oğuz Türklerinin Kayı Boyu, 13’üncü Yüzyılın ikinci yarısında 

Anadolu’ya gelirler. Artık derebeyleşmiş ve çökme çağına girmiş Anadolu Selçuklu Devleti, 

bu göçebe-Orta Barbarlık Konağının (İlkel Komünal Toplum biçimlerinden-aşamalarından 

biridir) sosyal düzenini yaşayan Kayı Türklerini, Kuzey Batı Anadolu’ya, Bilecik 

yakınlarındaki Söğüt-Domaniç bölgesine yerleştirdi. İlkel Sosyalist Toplumun kankardeşliği 

düzeninin Kolektif Aksiyon dediğimiz Üretici Gücünü çok canlı bir şekilde taşıyan, bu 

nedenle de hepsi gözükara savaşçılar olan, kendi çıkarını toplumun çıkarından ayrı görmeyen, 

dolayısıyla da Toplumun menfaati için gözünü kırpmadan ölüme gidebilen bu insanları, 

buralara yani Bizans sınırına yerleştirdi, Selçuklu. Onlardan, Bizans’a karşı kalkan olmalarını 

istedi ya da bekledi diyelim. Öyle de oldu. 

Osman Bey’in önderliğindeki Kayı Boyu Türkleri, 1302’de Bapheus (Koyunhisar)’da 

Bizans Ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattılar. Bu, Osmanlı Beyliği’nin Bizans 



İmparatorluğu’nu ilk yenişiydi. Orhan Bey komutasındaki Osmanlı Ordusu da, 10-11 Haziran 

1329’da Kuzey Marmara Denizi kıyısındaki, Eskihisar yakınındaki Plekhanon’da, İmparator 

III. Andronikos ve Megas Domestikos Kantakuzenos komutasındaki Bizans Ordusu’nu 

perişan etti. Tam bir bozguna uğrattı. Dizinden yaralanan Bizans İmparatoru, bir gemiye binip 

deniz yoluyla İstanbul’a, bir anlamda, kaçarak canını kurtarabildi. 

Bu iki mağlubiyet, daha doğrusu bozgun, Bizans’ın özgüvenini darmadağın etti. Bir 

daha Osmanlı karşısına çıkma cesareti gösteremedi. Fakat Osmanlılar durmaksızın 

ilerleyerek, iki yüz yıl sonra Bizans’ın Başşehrinin kapılarına dek gelip dayandı. 29 Mayıs 

1453’te de 59 günlük bir kuşatmanın ardından Konstantinapolis’i zapt ederek ya da 

fethederek, bu Antika Medeniyeti-İmparatorluğu Tarihe gömdü. 

Hızla büyüdü sonra Osmanlı. 20 milyon kilometre karelik yüzölçümüne, 30 milyon 

nüfusa sahip koca bir İmparatorluk oldu. 

Yirmiyi aşkın halk (o zamanlar millet yoktu. Millet, bildiğimiz gibi kapitalizmin 

ürünüdür. Osmanlı ise bir Antika İmparatorluktur.) ve çok sayıda milli azınlık bu 

imparatorluğun hâkimiyeti altına girdi. Yani Osmanlı, bu halklara ait toprakları, başka türlü 

dersek ülkeleri fethetti. Onların devletlerini yenerek halklarını egemenliği altına aldı. 

Bu genişlemede, Osmanlı’yı kuran Kayı Türklerinin İlkel Komünal Toplum düzeninin 

Orta Barbarlık Konağı denen konağında yaşıyor olmalarının getirdiği Komüna geleneklerinin 

belirleyici rolü oldu. Osmanlı’nın savaş ustalığı ve fethettiği topraklarda derebeyleri ortadan 

kaldırarak, toprağın kullanımını üretmen köylülere vermesi (Dirlik Düzeni kurması), hep bu 

İlkel Komuna geleneklerinden kaynaklanır. Bu arazi düzeninde toprağın mülkiyeti 

kamunundur. Tasarrufu yani kullanımıysa üretmen köylünündür. Toprak gelirinin onda üçü 

devlete ve dirlikçiye (dirliği yöneten gaziye), onda yedisiyse üreticiye bırakılır. 

Antika Tarih, tümüyle toprak meselesine dayanır. Yani bu mesele, o zamanın temel 

meselesidir. Tarım üretimi bu Tarihin üretim temelini oluşturur. Bu nedenle, üretmenler âdil 

bir paylaşımla rahat ettikleri sürece, Antika devletler genişler, yeni yeni fetihler yapar. Kendi 

derebeylerinin zulmü altında inleyen yabancı halklar neredeyse bir kurtarıcı gibi karşılar 

böyle devletleri. Ne zaman ki, toprak (toprağın mülkiyeti) bir avuç derebeyinin eline geçer, 

üretmenler sömürü ve zulümden dolayı nefes alamaz hale gelirler, işte o zaman söz konusu 

Antika medeniyetin çöküş dönemi gelmiş demektir. Derebeyileşen medeniyetler çürür ve 

sonunda kaçınılmazca yıkılır. Antika Tarih hep bu kuruluş ve yıkılışları anlatır. Antika 

Tarihte bata çıka bir gidiş vardır. 

Her Antika medeniyet gibi Osmanlı da derebeyleşme konağına girer sonunda. Dirlik 

Düzeninin yerini, bu dönemde, Kesim Düzeni dediğimiz düzen alır bildiğimiz gibi. Bu 

düzende üretmenlerle devlet arasına, kesimci, müteahhit, tefeci gibi bir yığın asalak-vurguncu 

insan kümesi girer. Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı dediğimiz bu asalak ve sömürgen sınıf, 

Osmanlı Toprak Düzenine her geçen gün daha yaman bir şekilde saldırdığı ve o düzeni 

hayâsızca sömürü ve vurgunuyla boğduğu için yıkılmıştır Osmanlı. Batı, kapitalizm 

dediğimiz daha üst bir üretim düzenine geçerken, Osmanlı tam tersi bir tutum benimseyerek, 

gittikçe derebeyliğin batağına batmıştır. Sonunda da çökmüştür. Birinci Emperyalist Paylaşım 

Savaşı sonunda, Batılı Emperyalist haydutlar paylaşmışlardır Osmanlı’yı. 

Batılı sömürgeciler, 1683’teki II. Viyana Muhasarası’nın yenilgiyle sonuçlanmasından 

sonra Osmanlı’nın her geçen gün biraz daha geriye gittiğini, askeri ve ekonomik gücünün 

azalmakta olduğunu görmüşler ve bu gidişin çöküşle sonuçlanabileceğini sezinlemişlerdir. 

Tabiî yalnız İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya değil Rusya da çökmesi öngörülen 

Osmanlı’dan en büyük payı kapma yarışındadır. Rus Çarı, “Boğaz’ın Hasta Adamı” koyar 

Osmanlı’nın adını. 

Sömürgeci Haydutların tümü, çökecek Osmanlı’nın kendi aralarında nasıl paylaşılacağı, 

kimin hangi parçayı kapacağı meselesinin adını da “Şark Meselesinin Hâlli” (Doğu 

Sorununun Çözümü) koyar. 



İngilizler, hemen davranışa geçerler. İlk İngiliz Misyon Teşkilatı, 1815 yılında kurulur, 

Osmanlı ülkesi üzerinde. Sonra hızla yayılır bu örgütler. ABD de vardır bu paylaşım 

savaşında. O da 1826’da ilk ABD Misyon Teşkilatı’nı kurar. Bunlar, hastaneler, yardım 

teşkilatları ve okullar kurarlar. Çok sonraları kolej adını alacak olan bu okulların o zamanki 

adları Misyoner Okulları’dır. Bunların misyonuysa, kendi devletlerine sempatizanlar 

yetiştirmektir. Kendi ülkelerine, kültürlerine, değerlerine ve devletlerine hayranlık duyan 

insanlar yetiştirmeyi, yani insanları kafadan sömürgeleştirmeyi temel amaç edinen okullardır 

bunlar. Etkiledikleri insanları, kendi devletlerinin amaçları doğrultusunda yönlendirirler, 

programlarlar. 

1877-78 Osmanlı-Rus savaşında Osmanlı Ordusu bozguna uğrar. Çarlık Rusyası 

Orduları Ayastefanos’a yani Yeşilköy’e, İstanbul’un yanıbaşına kadar gelir. Batılı 

Emperyalistlerin orduları gibi Çarlık Orduları da kapitalist teknolojinin ürünü olan silahlarla 

donatılmıştır artık. Tabiî Çarlık, İngiliz, Fransız Emperyalistlerinin bir hayli gerisindedir. 

Lenin’in dediği gibi kapitalist zincirin en zayıf halkasıdır. 

Bu savaş bir kez daha kesince ortaya koyar ki, feodal bir devletin ordusunun, kapitalist 

teknolojiye sahip bir devletin ordusuyla baş etmesi olası değildir. Osmanlı kaçınılmaz sonuna 

gitmektedir artık. 

  

Emperyalizmin Osmanlı’ya karşı yeni kozu: 

Ermeni Meselesi 

 

Bunu Osmanlı Ermenilerinin önderleri de görür. Ermeni Patriği Nersis Verzabetyan, 

Rus Ordu Komutanı Büyük Duka Nikolay’a giderek; Ermenileri korumaları-himayeleri altına 

almalarını ister. Ruslardan, dindaşları olan Ermenilerin hamisi olmalarını (koruyuculuğunu) 

kabul etmeleri ricasında bulunur. Böyle bir talep, Rusların sevinçle karşılayacakları bir şeydi. 

Bilindiği gibi, Ermeniler de Osmanlı’nın sınırları içinde yaşayan halklardan biriydi. 

19’uncu Yüzyılın son çeyreğine kadar Osmanlı’yla aralarında olumsuz bir olay yaşanmamıştı. 

Birbirlerini sevmişlerdi. Güven ve dostluk ilişkileriydi aralarındaki. Osmanlı, “sadık millet” 

olarak adlandırmıştır Ermeniyi. Osmanlı’nın 29 paşası, 22 bakanı, 23 milletvekili, 7 

büyükelçisi, 11 başkonsolosu Ermenidir. Son Osmanlı Meclisindeki, Dışişleri ve Maliye 

Bakanları da yine Ermenidir (Gabriel Noradukyan’la, Agop Paşa). Osmanlı böylesine 

güvenmiştir Ermeni insanlarına. 

Ruslar, Osmanlı’ya, Ermenilerin yukarıda sözü edilen talebini zorla kabul ettirirler. 

Osmanlı, Ayastefanos Antlaşması’nın 16’ncı Maddesinde, Rusya’nın bu yöndeki isteklerine 

boyun eğdi. 

Bu savaş ve onun sonucunda yapılan Ayastefanos Antlaşması ile Osmanlı, Avrupa’da 

195.000, Asya’daysa 35.000 kilometrekare toprağını kaybetmişti. Uzun ve yıpratıcı savaşlar 

sonunda ordusu yorgun ve bitkin düşmüştü. Osmanlı delegeleri bu antlaşmayı ağlayarak 

imzalamışlardı… Koca İmparatorluğun Başşehri bile artık kuşatılmış durumdaydı. II. 

Abdülhamid, Bursa’ya taşınmayı düşündü. İstanbul’da Rus baskısı altında kalmak 

istemiyordu.“Vükelâ, saraya koşarak Abdülhamid’i bu düşüncesinden güçlükle 

vazgeçirdi.” (Mufassal Osmanlı Tarihi, c. 6, s. 3325) 

Tam bu sırada, İngiltere bu antlaşmayı tanımadığını bildirdi. Yedi savaş gemisinden 

oluşan donanmasını İstanbul önlerine gönderdi. 

Rusya, Osmanlı’yı yenmişti ama ordusu da çok hırpalanmıştı. Sonra İngiltere’yi de 

yenebilecek bir askeri üstünlüğe sahip değildi. Tabiî böyle yabancı topraklarda ve oraları 

paylaşmak için girilecek bir savaşta… Bu yüzden İngiltere’yle anlaşma-uzlaşma yoluna gitti. 

İngiltere, Osmanlı’dan en büyük payı kendinin almasını istiyordu. Rusya’nın böylesine 

ilerlemesine bu sebepten karşı çıkmıştı. Avusturya da İngiltere’yle birlikte antlaşmaya itiraz 

etti. 



İngiltere, Osmanlı’ya yardım edebileceğini bildirdi. Fakat karşılığında bir talebi vardı: 

“Rusya’ya karşı Osmanlı-İngiliz anlaşması, Kıbrıs’ta İngilizlerin üslenmesi 

“İngiltere bu arada Berlin Kongresinin toplanarak Ayastefanos andlaşmasının bu 

şekilde Osmanlı Devleti lehinde tadiline çalışacağını ve onun çıkarlarını koruyacağını 

bildirerek yaptığı bir anlaşma üzerine Kıbrıs adasını işgal hakkını elde etmiştir (4 

Haziran 1878). Buna karşılık Rusya Anadolu’da yeniden tecavüze geçerse, Osmanlı 

Devletini silahlı kuvvetleriyle müdafaa edecekti. Bu işgal, Devletin adadan vazgeçmesi 

manasına gelmiyordu. Hatta sonra 1 Temmuz 1878’de anlaşmaya yapılan bir 

zeyle [eke] göre, adanın gelirinden idare masrafları çıktıktan sonra kalan kısım her yıl 

Babıâliye gönderilecekti. Devlet adadaki miri emlâke, hanedana mahsus araziye ve 

vakıflara sahip olmakta devam edecekti. Bu işgal, Rusların Kars ve Ardahan’ı Osmanlı 

Devletine iadelerine kadar sürecek, böyle bir şey olursa İngilizler Kıbrıs’tan derhal 

çekileceklerdi. (G. Noradounghian; c. III, s. 522-525). Bu, aynı zamanda Rusya’ya karşı 

bir tedafüî ittifak andlaşması idi ve İngiltere’nin Osmanlı Devletini bu konuda sonuna 

kadar müdafaa azmini belirtmesi bakımından Rusya’nın Berlin’deki şartları kabulünde 

tesirli olmuştur.” (Mufassal Osmanlı Tarihi, c. 6, s. 3334-35) 

Bir kez daha görüldüğü gibi, emperyalistler menfaatleri olmadan parmaklarını bile 

kıpırdatmazlar. 

İngiltere, Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı sırasında da (1915’te) Kıbrıs’ı ilhak 

ettiğini açıkladı. Kıbrıs’ın Osmanlı’dan koparılması da böyle oldu. 

13 Haziran 1878’de Berlin’de, Alman Başvekili Bismark’ın başkanlığında bir 

Konferans ya da Kongre toplandı. İngiltere, Fransa, Avusturya-Macaristan, İtalya, Almanya 

ve Rusya yer aldı bu paylaşım toplantısında. Herkes Osmanlı’dan neler alacağının hesabı 

içindeydi ve bunun mücadelesini veriyordu. 13 Temmuz 1878’de sona eren Kongre’de, 64 

maddelik bir antlaşma imzalandı. Berlin Antlaşması adıyla Tarihe geçen bu antlaşmanın 

61’inci Maddesi şöyle der: 

“Osmanlı Devleti, Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde, zaman kaybetmeksizin 

gerekli ıslahatı yapmayı taahhüt eder.” 
Berlin Antlaşması, Ayastefanos Antlaşması’nın şartlarını az da olsa yumuşatmıştı. Fakat 

Osmanlı, yine de 212.000 kilometrekarelik arazisini ve 5.5 milyonluk nüfusunu kaybetmişti. 

Bir de buna ilave olarak Ermeni Meselesi’, Osmanlı tarafından da artık resmen kabul 

edilmişti. Üstelik de Rusya ve Batılı haydutlar da artık bu meselenin taraflarından biri olarak 

kendilerini Osmanlı’ya kabul ettirmişlerdi. Yani Ermeni Meselesi uluslararasılaştırılmıştı 

artık. Sömürgeci haydutlar da Osmanlı’ya karşı yeni bir koz elde etmişlerdi. 

Berlin Antlaşması’yla, Osmanlı’nın Balkanlarda yüz yıllarca süren varlığı-egemenliği 

sona eriyordu. Tabiî buralarda yaşayan Türklerin çok önemli bir bölümü de göç yollarına 

düşüyor, Anadolu’ya dönüyordu. Uzun süren bu savaşlar ve el değiştirmeler sırasında da on 

binlercesi hayatını kaybediyordu. Yani bu değişimler ve göçler çok acılı oluyordu. Bu büyük 

göç de tam bir trajedidir. Fakat burada mağdur olan Türkler ve diğer Müslüman halklar 

olduğu için Batılılar bunu es geçerler. Görmezlikten gelirler. 

Çarlık Rusyası ve Batılı sömürgecilerin askeri ve siyasi çabaları sonucunda, Balkan 

ulusları, Osmanlı’dan koparılıyor, kendi ulus devletlerini kurmaları sağlanıyordu. Rusya ve 

Batılılar’ın “Şark Meselesi” adını verdikleri Osmanlı’yı Tarihten silme planının bir 

parçasıydı bunlar. 

  

Ermeniler, Osmanlı’nın hiçbir ilinde 

nüfusça çoğunluk oluşturmaz 

 

Balkan milletlerinin Osmanlı’dan kopuşlarını gören Ermeni hâkim sınıfları da, daha 

heyecanlı ve umutlu bir çabanın içine girdiler. Kendileri de aynı şeyi neden yapmasındı? 



Daha atak-cüretkâr eylemler koymaya başladılar. Zaten Hınçak ve Taşnaksutyun adlı 

örgütlerini kurmuşlardı. Hınçaklar, 1887’de Cenevre’de örgütlenmişlerdi. Taşnaksutyun da 

1890’da Tiflis’te kurulmuştu. 

Yalnız ortada çok önemli bir sorun vardı. Ermeniler, Osmanlı’nın hiçbir vilayetinde 

nüfusun çoğunluğunu oluşturmuyorlardı. Hatta, en kalabalık olarak yaşadıkları “Vilayet-i 

Sitte”de (Altı Vilayette) bile nüfusun ancak yüzde on sekizini oluşturabiliyorlardı. Bunu, ünlü 

araştırmacı yazar Stefanos Yerasimos’tan okuyalım: 

“(…) Farklılık (Ermenilerin Balkan uluslarından farklılığı. – N. Ankut), Ermeni 

unsurun çoğunlukta olduğu bir coğrafi nüvenin bulunmamasından ileri gelir. Bizans 

İmparatorluğu’nun Anadolu’yu fethinden sonra tarihi Ermenistan yok olmuş; bu fetih 

Ermenileri Anadolu platosunun bütün doğu kesimine dağıtmış; böylece de, her yerinde 

Ermeni unsurun azınlıkta kaldığı bir “Büyük Ermenistan” yaratmıştır. Quai d’Orsay’in 

(Fransız Hariciyesi) siyasal yönetiminde, küçük Asya’nın etnografik yapısı üzerine 

hazırlanan bir nota, Ermeni Meselesi arifesinde, durum hakkında bir fikir vermektedir. 

“Anadolu’da, 14.856.118 kişilik toplam nüfusta: 

“11.801.485 Müslüman 

“2.760.485 Hıristiyan (bunun 1.475.011’i Ermeni) 

“123.947 Musevi vardır. 

“Kıbrıs sözleşmesinin ve reformlarla ilgili Berlin Antlaşması’nın 61. maddesinin 

uygulandığı altı vilayete gelince, nüfus durumu şöyle belirir: 

  
Toplam 

Nüfus 
Ermeni 

Sivas  1.086.015 170.433 

Mamuret ül 

Aziz 
578.814 69.718 

Erzurum 645.702 134.967 

Bitlis  398.625 131.290 

Diyarbakır 471.462 79.129 

Van 430.000 80.798 

TOPLAM 3.610.618 666.436 

 “Öyleyse gelecekte kurulması düşünülen Ermenistan’da, Avrupalı elçiliklerin 

yaptığı hesaplara göre, Ermeni nüfusu toplam nüfusun % 18’ini aşmıyor ve altı 

vilayetin hiçbirinde çoğunluğu sağlayamıyordu.” (Stefanos Yerasimos, Azgelişmişlik 

Sürecinde Türkiye, Gözlem Yayınları, c. 2, s. 1006-1007) 

Justin Mc Carthy de 1912’de, Ermeni nüfusun “Vilayet-i Sitte”deki oranını % 17.3 

olarak hesaplamaktadır. 

ABD’li Amiral Bristol da aynı görüşleri belirtir: 

“Amiral Bristol’un Dr. Barton’a Yazdığı Mektup 

“Türklerin Kafkasya’da binlerce Ermeniyi katlettiğine dair raporların ABD’de 

özgürce yayınlandığını görmekteyim. Bu raporlar, o kadar çok tekrarlanıyor ki beni çok 

öfkelendiriyor. Yakın Doğu Yardım Örgütü Ermeni konusundaki bilgileri Yarrow ve 

Amerikan kaynaklarından almaktadır. Bu bilgilerde kesin olarak Ermeni bilgilerinin 

tamamıyla yanlış olduğunu gösteriyor. Bu raporların araştırılmadan ABD’de 

yayınlanması çok yanlış ve çok zarar vermektedir. 

“Taşnaklar iktidardayken Türklere ve Kürtlere saldırarak, Müslümanlara 

kendilerini temsil hakkı vermeyerek, evlerini soyup yakmışlardır. Son olarak da, 

Türkler tarafından karşı saldırıya uğrayan Ermeniler, kadın ve çocuklarını bile 

koruyamadan kaçmışlardır. Bu sonuçla ortamı daima gergin tutmuşlardır. Ermeni 

Ordusunun Kars’taki uygulamaları Yarrow dâhil Amerikalıları iğrendirmiştir. 



“Ben, Ermenilerin nüfusun yüzde 25’ini bile oluşturmadıkları bir ülkede, bağımsız 

Ermenistan kurulması düşüncesine katılamam. Ermenilerin, kendilerini 

yönetebileceklerine inanamamaktayım. Özellikle başkalarını yönetmelerine olanak 

verilmemelidir. 

“Bu mektuba tamamen hissettiklerimi yazdım, çünkü çok yoğun duygular 

içindeyim. 

“Saygılarımla. 

“İsim Karkl Bristol 

“Tümamiral, ABD Deniz Kuvvetleri 
“Birleşik Devletler Yüksek Komiseri.” (Ahmet Gürel, Yabancı Kaynaklarda Türk 

Ermeni İlişkileri, s. 171-172) 

Hatırlayacağımız gibi Arnold J. Toynbee de Ermeni hareketinin gayrimeşru olduğunu, 

çünkü vatanımız dedikleri Osmanlı vilayetlerinde nüfusça azınlık olduklarını dile getiriyordu. 

Hatırlayalım. Şöyle diyordu: 

“Yunanlıların ve Ermenilerin siyasal amaçlarının meşruiyeti yoktu. Çünkü her iki 

grup da Türkler arasında azınlıktaydı. İstekleriyle Türk İmparatorluğu’nu bölmeyi 

amaçlıyorlardı. Yalnız bu amaçları, Türk halkına ciddi haksızlıklar yapılmadan 

gerçekleştirilemezdi.” (A. J. Toynbee, Hatıralar, s. 283) 

Yine hatırlayacağımız gibi, kurulması düşünülen bir Ermeni devletinin mandaterliğinin 

ABD’ye neye mal olacağını ve neler kazandıracağını araştırmak ve gözlemlerini bir rapor 

biçiminde Başkan Wilson’a iletmekle görevli heyetin başkanı ABD’li General Harbord da 

benzer düşünceler dile getirmişti, raporunda. Osmanlı vilayetlerinde bir Ermeni devleti 

kurmanın ya da o vilayetleri böyle bir devletin sınırları içine katmanın meşru bir iş 

olmadığını, ayrıca gerçekçi de olmadığını söylüyordu. Çünkü Ermeniler o bölgede 

azınlıktırlar, diyordu General Harbord. 

Biz de; tüm bu gözlemciler, araştırıcılar, Tarihçiler gibi, Osmanlı’ya karşı başlatılan 

Ermeni ulusal hareketinin meşru-haklı olmadığını, çünkü Ermenilerin, Osmanlı vilayetlerinin 

tümünde nüfusun azınlığını oluşturduklarını söylemiştik. 

Sevrci Sol’un temsilcilerinden biri olan “Atılım” adlı gazetenin zavallı, uyurgezer 

yazarları, bizi bu düşüncemizden dolayı eleştiriyorlar. Şöyle diyorlar: 

“Osmanlı’nın işlediği Ermeni Soykırımı suçunu aklamaya çalışmak, 1915 Ermeni 

ulusal isyanını “gayrimeşru” ilan etmek, Rakel Dink’in şahsında Hıristiyan inancından 

halkımızın dini inancını aşağılamak da bu rezil yazının diğer unsurları olmuştur.” (agy, 

3 Mart 2007) 

Üslubun “rezil”liğini görüyor musunuz? 

Biz, söz konusu değerlendirmemizde, böyle hiçbir teorik, ideolojik, siyasi anlam 

içermeyen, sadece hakaret kastıyla söylenen bir kelime kullanmamıştık. Tümüyle bilimcil, 

siyasi bir makaleydi (eleştiri ve değerlendirmeydi) bizimki. Fakat bu Paçavra siyaset (hak 

ettiler artık) siyasi kanıtları olmadığı için böyle sözcüklere başvuruyor. Bu, onların siyasi 

zavallılığını ve seviyesizliğini gösteriyor. Geçelim… 

“Soykırım” meselesini geçen yazımızda, anlamak isteyen herkesin rahatlıkla anlayacağı 

açıklıkta ortaya koymuştuk. Bir kez daha ortaya koyacağız. Farklı bir bakış açısıyla, daha 

başka kanıtlarla. 

Hıristiyanlık meselesine de ileride geleceğiz. 

  

1915’teki Ermeni Ulusal Hareketi meşru değildir 
Şimdi yeri gelmişken, 1915’teki Ermeni ulusal hareketinin meşru olmadığı meselesine 

gelelim. 

Ermeni burjuvaları, üzerinde yaşayan nüfusun beşte, hatta yedide birini Ermenilerin 

oluşturduğu Osmanlı vilayetlerini içine alan bir Ermeni devleti kurmak istiyorlardı. Yani 



nüfusun yüzde 82’si hatta yüzde 83.8’i üzerinde ulusal hakimiyet kurmak, baskı uygulamak, o 

ezici çoğunluğu sömürge statüsüne sokmak istiyorlardı. Tabiî sürmek ve katletmek 

istemiyorduysalar… 

Ermeni burjuvaları, denizden denize bir Ermenistan talep ediyorlardı Batılı 

Emperyalistlerden (bunu ileride göreceğiz). Bu vesileyle de Adana ve havalisini (Kilikya’yı) 

ve Trabzon’u da kurmayı talep ettikleri devletlerine dâhil etmek istiyorlardı. Bu sekiz 

vilayetin nüfus toplamı içinde Ermenilerin sayısı yüzde 14.2’lik bir orana tekabül eder. İşte 

Ermeni burjuvaları, böylesine gözü dönmüş bir tutum içindeydiler ve her türden mantık ve 

vicdan dışı amaçlar peşindeydiler. 

Ve Ermenilerin aklına bu saçma fikirleri sokan ve onları kışkırtan Batılı Emperyalist 

haydutlardı. 

Şimdi Rus Devrimi’nin (1905 ve 1917 Büyük Ekim Devrimi’nin) yiğit savaşçısı, Lenin 

ve Stalin’in yoldaşı, Ukraynalı Devrimci Lider M. V. Frunze’nin bu konuda yazdıklarını 

görelim. 

Frunze, “Kasım 1921-Ocak 1922’de Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin 

olağanüstü elçilik heyetiyle ve olağanüstü elçi olarak Türkiye’yi ziyaret etti. Ankara’da 

anlaşmalar imzaladı. (…) Savunma Komiserliği de yapan Frunze 1925’te Moskova’da 

öldü.” 
Frunze, “Güney Orduları, Doğu Cephesi Orduları, Türkistan Cephesi 

Komutanlıklarını yaptı. Sonra Ukrayna ve Kırım’ın tüm silahlı kuvvetler komutanlığına 

atandı.” (Frunze’nin Türkiye Anıları adlı kitabını Türkçe yayımlayan Cem Yayınları’nın, 

kitabın arka kapağındaki tanıtım yazısından.) 

Şöyle der Frunze: 

“Bu “Bir denizden öteki denize değin Büyük Ermenistan” gibi erişilmez hayali, 

Ermeni milliyetçiler grubuna aşılayan da Antant’tan başkası değildi. İşte bu yüzden, bu 

boş ve aptalca hayal yüzünden yüz binlerce Ermeni köylüsü, komşuları Türk ve Kürtler 

tarafından topraklarından sökülüp atıldı. İşte Antant’la ilişkileri yüzünden üç yıldır 

Anadolu’nun dağ ve tarlalarında sel gibi kan akıtılıyor. Ve işin en kötü yanı da bunu 

hiçbir zaman olanların hesabı sorulmaması gereken kişiye ödetmeye çalışıyorlar.”(age, 

s. 108-109) 

Frunze, Türkiye Anıları’nda, Ermeniler ve Rumların (Yunanlıların) Türkiye’ye karşı 

“boş ve aptalca bir hayal yüzünden” isyan ve işgal başlattıklarını, bu sebeple de yüzyıllarca 

kardeşçe yaşamış olan halkların birbirini acımasızca katlettiklerini, onları bu yola itenlerin de 

Batılı Emperyalist alçaklar olduğunu anlatır, yazar: 

“Yalnız burada, tümüyle bir halkın diğerine saldırmasında, ne yere, ne yaşa 

aldırmamasında, ne acıma, ne merhamet bilmemesinde, vahşice bir ulusal dövüşte 

“uygar” burjuva Batı’nın tam anlamıyla iğrençliğini ve alçaklığını, ikiyüzlülük ve 

çirkefliğini hissetmek ve görmek mümkün.” (age, s. 108) 

İşte biz de tam böyle değerlendiriyoruz yirminci yüzyılın ilk çeyreğindeki trajik 

olayları. Her üç milletin egemen sınıfları da katliamlar yaptı. Aynı zamanda bu her üç milletin 

halkları da çok sayıda kurban verdi, büyük acılar çekti. Yani yapılanlar ve yaşananlar 

karşılıklıydı. Acımasız bir ulusal dövüştü aralarındaki. Bu dövüşte, her üçü de katliam yaptı, 

kurban verdi, acı çekti. Yaşanan böyle bir trajediydi. Ama bir soykırım değildi. 

Bizim bu görüşümüzü, Yürüyüş de “(…) neredeyse tamamı egemen güçlerin 

düşünceleridir. Bunu “sol” bir dil kullanarak ifade etmek, bu gerçeği 

değiştirmez” diyerek güya eleştirmiş olur. Açıkça demagoji yapar, yalan söyler. 

Devlet ne diyor? 

Biz Ermenilere soykırım uygulamadık, tersine onlar katliamlar yaptı. Yani suçlu olan 

yalnızca Ermenilerdir, diyor. 

Bizse, her iki taraf da aynı şeyleri yaptı, aynı acıları çekti, diyoruz. 



Bu trajediyi başlatan hem de gayrimeşru olarak başlatan da Ermeni burjuva önderleridir, 

diyoruz. Onları bu yanlış yola sevkeden de alçak Batılı Emperyalistlerdir, diyoruz. 

Yukarıda gördüğümüz gibi, Frunze de aynı görüşü belirtiyor. 

Yürüyüş (HÖC), Atılım ve Sevrci Sol’un diğer bileşenleri ne diyor? 

Osmanlı, Ermenilere soykırım uyguladı. İşte “Yürüyüş”ün (HÖC’ün) tezi: 

“Katledilen Ermeni sayısı 1.5 milyona yakındır. Anadolu toprakları üzerindeki 

Ermeniler böyle yok edilir. İşte “soykırımı” da budur zaten…” (Yürüyüş, 04.02.2007) 

  

Yürüyüş-HÖC ve Atılım’ın 

“Soykırım” tezi-iddiası kime aittir? 

Peki bu tez-iddia kime aittir? 

İngiliz Dışişleri Bakanlığı’nın “Dış İlişkiler Komitesi”ne… Tabiî 1916’da üretilmiştir 

bu tez… O zaman “Soykırım”kavramı icat edilmemişti.. O yüzden “Tehcir ve 

Kırım” deniyordu buna. 

Bu iddiayı, bu komite, yani İngiliz Emperyalizminin “Savaş Propaganda 

Bürosu” üretmiştir. 

Ne için? 

Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu’nu dünya halkları gözünde karalamak ve savaşa 

yeni katılımcılar bulabilmek için… 

“Propaganda Bürosu”nun çalışanları, uzmanları Lord Bryce ve Arnold J. Toynbee 

üretmiştir bu yalanı. Aldıkları görev gereği… 

Sonra! 

Sonra ABD’nin İstanbul Büyükelçisi Morgenthau, tekrarlamış aynı pis yalanı. 

Ne için? 

ABD halkını kandırarak savaşa taraftar hale getirebilmek, böylece de ABD’yi Birinci 

Emperyalist Talan Savaşına sokabilmek için. Yani o da bir emperyalist savaş propagandası 

olarak üretmiştir bu iğrenç tezi. 

Sonra? 

Sonra Alman papaz Dr. Johannes Lepsius. Bu da fanatik bir Müslüman düşmanıdır ve 

Hıristiyan din yayıcısıdır. Bu papaz da böylesi bir amaç için saldırır Osmanlı’ya. 

Bunların tümünün de referansları yani dayandığı tanıkları, Türk düşmanı Ermenilerdir. 

O yüzden bunların kitaplarında gerçek yoktur. Yalanlar ve düzmece yakıştırmalar vardır. 

Kaldı ki, İngiliz Savaş Propaganda Bürosu’nun ürettiği propaganda malzemesi “Mavi 

Kitap”ta bile, Osmanlı’nın 600.000 Ermeniyi öldürdüğü iddia edilir. Sonra bu sayı bile, Türk 

düşmanlığıyla yatıp kalkan diaspora Ermenileri ile Sevr’i hayata geçirememenin yarattığı 

öfke ve kinle Türklere saldırmaktan ve kara çalmaktan bir türlü kendini alamayan-

kurtaramayan Batılı Emperyalist haydutları kesmez. Sayıyı sekiz yüz bine, bir milyona ve 

sonra da bir buçuk milyona çıkarırlar. 

Bugün bu “soykırım” yalanını 

Türkiye’ye dayatan kimdir? 

ABD ve AB Emperyalistleridir. Ve bugün de 1915’teki gibi kendilerini o 

emperyalistlerin oyuncağı durumuna düşürmüş Türk düşmanı Ermenilerdir. 

Bizim Sevrci Sahte Sol, bize karşı çıkarken ve Osmanlı 1.5 milyon Ermeniyi katletti, bu 

bir soykırımdır, derken yeni bir şey söylediklerini sanıyorlar. Demokratlık yaptıklarını 

sanıyorlar. Fena halde yanılıyorlar. Sadece Batılı Emperyalist Haydutların ağzıyla 

konuşuyorlar. Onların değirmenine su taşıyorlar. Bilgisizliklerinden, bilinçsizliklerinden, 

zavallılıklarından kendilerini Emperyalistlerin oyuncağı durumuna düşürüyorlar. Hrant Dink 

olayında olduğu gibi… 



Atalarımız katildi, Ermeni’yi de, Rum’u da, Süryani’yi de suçsuz yere katletti, diyerek 

atalarına yok yere kara çalarak kimse demokrat da olmaz, ilerici de, devrimci de. Sadece, o 

savaş propagandasını üreten emperyalistlerin oyuncağı olur… 

Gerçek devrimci, başka halklara, başka ülkelerin Tarihine olduğu kadar kendi halkına 

ve Tarihine karşı da objektif olmalıdır. Hakyemez olmalıdır. Tarafsız olmalıdır. Gerçeği 

arayıp bulmalıdır. Ama araştırarak, emek harcayarak… Üretilmiş olan tezlerden birine gözü 

kapalı sarılarak değil. 

Kaldı ki, 1916’da aldığı emperyalist görev gereği o tezi üreten A. J. Toynbee bile, geçen 

yazımızda gösterdiğimiz gibi, yaptığından (ürettiği yalandan-Osmanlı’ya çaldığı karadan) 

pişmanlık duyuyor. Yarım ağızla da olsa özeleştiri yapıyor, ömrünün sonuna yaklaştığında. 

Günah çıkararak ruhunu arındırmak, rahatlatmak istiyor. 

Bizim Sevrcilerse, dört elle sarılıyorlar bu emperyalist savaş propagandasına. Yazık… 

HÖC-Yürüyüş, devam ediyor saçmalamaya…  Şöyle sürdürüyor yazısını: 

“O süreci anlamak açısından Haklıyız Kazanacağız’dan şu tespitleri de 

aktarmakta yarar var: “Ermeni ulusal hareketi Osmanlı Devleti egemenliğindeki diğer 

ulusların destek ve dayanışmasından yoksun kaldığı gibi, özellikle Hamidiye Alayları 

(1892) şeklinde örgütlendirilen Kürt aşiret milislerinin saldırısıyla karşılaşmıştır. 

Ermeni katliamlarında Hamidiye Alayları’nın rolü büyük olmuştur. Ermeni 

hareketinin genel olarak Anadolu halkından destek yerine saldırı bulmuş olmasına, 

yerel egemen çevrelerin mülkiyet çelişkileri yanında yıllarca süren düşmanca 

propagandanın da rolü büyük olmuştur.” (Yürüyüş, 04. 02. 2007) 

Sergilenen, bilgi, bilinç ve mantık sefaletini görüyor musunuz? 

Nüfusun küçük bir azınlığını oluşturan (oranı yukarıda belirtmiştik) Ermeniler, bir 

ulusal isyan başlatacak, büyük çoğunluğa diyecekler ki, buralar benim atalarımın bin yıl 

önceki vatanıydı, ben burada bir Ermeni devleti kuracağım, siz de ya bana tabi olursunuz ya 

da topuklarsınız, bunları yapmazsanız ben de sizi kazırım! 

Ezici Müslüman çoğunluk da diyecek ki, pardon Ermeni kardeş, biz zaten buraya 

yanlışlıkla geldik. Sen devletini kur. Bu kadarcık yardımın lafı mı olur? İnsanlık ölmedi daha. 

Biz, sen istersen, sana tabi oluruz. Gidin dersen de gideriz, geldiğimiz Asya’ya. Yahut da her 

nereden gelmişsek oraya… Sen dert etme bizi, işine bak! 

HÖC yazarı, “Anadolu halkı” Ermenilere bu desteği vermedi diye onları eleştiriyor… 

Yani HÖC yazarı, “Anadolu halkı”nı, kendini kuyuya atmadığı için ayıplıyor. Ne müthiş 

mantık ve demokratlık örneği değil mi? 

İnsan kalem oynattığı konuda birazcık araştırma yapar yahu!.. Bir düşünür… 

HÖC yazarları, bu yüksek teoriyi, “Haklıyız Kazanacağız” adlı kitaplarından 

aktarıyorlar. 

Sen bu mantık ve teorik cehaletle ancak “ABD yönetimi”nin “umut kaynağı” olursun. O 

emperyalist haydutun sevgisini kazanırsın. Başka da hiçbir şey kazanamazsın! Tabiî onun 

Ankara Büyükelçisinin “ev sahibi” rolünü üstlendiği cenaze töreninde, Büyükelçi’nin ardında 

safa girer “Hepimiz Hrant Dink’iz” diye bağırırsın. ABD ve AB de bayılıyor sizin gibi 

demokratlara, solculara… Bunları dediğimiz için belki bize yine kızacaksınız, ama gerçek 

böyle. Bakın sizin için ABD’liler ne diyor, bir kez daha gösterelim mi? 

ABD’nin-Pentagon’un-CIA’nın-Washington’un sesi, dönek Yasemin Çongar yazıyor: 

“Kongre’de çoğunluk, “Osmanlı’nın Ermenilere soykırım yaptığı” 

görüşünde.” (Milliyet, 12 Şubat 2007) 

Gördüğünüz gibi ABD Kongresi’nin çoğunluğuyla aynı görüştesiniz, “Ermeni 

soykırımı” konusunda. 

Devam ediyor Yasemin Çongar: 

“ABD, “Tarihinizi tartışın; 301’i değiştirin” mesajlarını, bazı çevreleri kızdırma 

pahasına, üst perdeden vermeye başladı.” (agy) 



“Tarihinizi tartışın”ın anlamı, “Ermenilere soykırım yaptığınızı kabul edin”dir. Malum 

ya, emperyalistler eldivenli konuşurlar… 

Yasemin Çongar şöyle bitirir yazısını: 

“Türkiye’de, Hrant Dink cinayeti ardından, siyasi bir billurlaşma yaşandığı 

kanısındaki bir ABD’li yetkili, bu tavırlarını, “Şovenleşme belirtilerine karşı, sesimizi 

Türk demokratlarının sesine katıyoruz” diye açıklıyor.” (agy) 

Burada ifade ne kadar net değil mi? “ABD’li yetkili” bizi “şovenleşme”kle suçluyor. 

Tıpkı sizin suçladığınız gibi. Siziyse;“sesimizi Türk demokratlarının sesine 

katıyoruz” diye selamlıyor. Gördünüz mü, adamlar sizin “Sol”culuğunuza bayılıyor. Sesini 

sesinize katıyor ABD! 

Gördünüz mü bir kez daha kimin ağzıyla konuştuğunuzu? 

Yine bize kızacaksınız belki! Fakat yanlış yapıyorsunuz… Kendinize kızmanız gerekir 

aslında: Biz nerelere savrulmuşuz, ne hale gelmişiz, kimlerle saf tutmuşuz, kimlerle aynı 

sloganları atar, aynı sesi çıkarır olmuşuz, diye… 

Geçen yazımızda aktarmıştık yine Yasemin Çongar’dan: ABD yönetimi “umut 

kaynağı” ilan ediyordu sizi. 

Bütün bu apaçık uyarılardan sonra durup bir düşünmeyecek misiniz? Sadece, vahim 

yanlışlarınızı ve savrulduğunuz yeri gösterdiğimiz için bize kızmakla ve demagojik saldırılar 

yapmakla mı yetineceksiniz? 

Yanlış yaparsınız… 

Akşam Gazetesi yazarı Güler Kömürcü, 30.01.2007 tarihli yazısında bu konuya ilişkin 

şu bilgiyi veriyor: 

“Bir önemli not daha: cenaze töreninde ABD Büyükelçisi Wilson’un, gelenleri ‘hoş 

geldiniz’ diye karşılaması dikkat çekti. Büyükelçi adeta ev sahibi gibiydi, hangi evin 

sahibi, yorum sizin…” (agy) 

MESA ve Taner Akçam aracılığıyla ABD’ye bağlıydı Hrant Dink, geçen yazımızda da 

gösterdiğimiz gibi. ABD’ce oynatılıyordu. Bu nedenle de Ross Wilson’un, cenazede ev 

sahipliği yapması doğaldı. 

Cengiz Çandar, 24.01.2007 tarihli “Hrant beni mahvetti” başlıklı yazısında, H. Dink’e 

bir yığın övgü düzdükten sonra şöyle diyor: 

“Bu Hrant beni mahvetti. Aynı anda bir insana, ekran karşısındaki milyonlarca 

insana bu kadar birbirine zıt duygu yaşatılır mı? Bir yandan gözyaşı dökerken, eşsiz 

olduğunu şimdi daha iyi anladığı, bir daha geri gelmeyeceğini bildiği altın yürekli 

dostunu yitirmenin acısının yüreğini deldiği insan, bir yandan bu kadar da mutluluk 

duyar mı? 

“İnsan bir arkadaşında bu kadar mı kıskançlık duygusu uyandırır? Kıskançlık 

duygusuna neden olmak, bir arkadaşın diğerine kıskançlık duyması arkadaşlığa sığar 

mı? Allah herkese böyle uğurlanmak nasip etsin duygusu içimi yalıyor. Bir dava uğruna 

ömrünü harcayan bir insan için bundan daha güzel bir uğurlanma olabilir mi? Ne 

kadar şanslıymış Hrant. İnsanın içinden, “Keşke şu an tabutun içinde ben olsaydım” 

diye egoist duygular geçiyor. Bir yandan kıskanıyorum Hrant’ı, bir yandan da 

arkadaşım olduğu için onun adına çok mutlu oluyorum.” (agy) 

Gördüğümüz gibi yaşayan döneklerin en kıdemlilerinden olan Cengiz Çandar, H. 

Dink’le canciğer dosttur. Çünkü ikisi de aynıdır. İkisi de dönektir. İkisi de ABD’nin 

hizmetindedir… 

Davasını, yüreği ve fedakârlığı yetmediği için satan, önce satılmış Turgut Özal’ın sonra 

da ABD’li efendilerinin hizmetine giren bu paçavra, davadan bahsediyor, ömrü bir davaya 

harcamaktan söz ediyor… Siz kim, kutsal davalar ve ömrü bir davaya adamak kim a soytarı, 

insan sefaleti… 



Dönekliğinin kitabını yazan Hasan Cemal de, H. Dink’le çok sıkı dosttur. Bunu Dink’in 

ardından yazdığı yazılardan anlıyoruz. Dedik ya, doğada olsun, toplumda olsun, canlılar kendi 

benzerlerini arar bulur, diye… 

Şöyle sürdürür yazısını C. Çandar: 

“Amerikan Büyükelçisi Ross Wilson ile kıyafetinden solcu bir Türk olduğu 

izlenimini veren delikanlı birkaç metre arayla, Avrupa Parlamentosu’nun İnsan Hakları 

Komisyonu Başkanı Fransız ile Hollandalı Joost Lagendijk, Alman Claudia Roth, Cem 

Özdemir, Vural Öger, aralarında, önlerinde, arkalarında yaşlı kadınlar, esnaftan 

isimsizler, işten kıran memurlar, öğrencilerle bir arada yürüyorlar. Bu ne mükemmel 

bir insan harmanı. En önde Hrant gidiyor. Biz arkasından. 

“Bu harmanın içinde, bırakalım Başbakan’ı, bakanlarımızın, parti genel 

başkanlarının, milletvekillerinin, belediye başkanının, valinin vs. katılmaması bile 

mutluluğumuzu bozamıyor. Onların kiliseye son dakikada gelip, protokolde yerlerini, 

bir kokteyle gitme disiplini içinde yerlerini almalarını bile ırgalamıyorum. Acıyla 

mutluluğun içimdeki kokteylinde.” (C. Çandar, Referans Gazetesi, 24.01.2007) 

Gördünüz mü, meydana getirdiğiniz “Harman”, kaşar döneği, yerli-yabancı 

Parababaları uşağını, nasıl kendinden geçiriyor, görünüşünüzden cûşa geliyor; cezbeye 

geliyor!.. 

Görüldüğü gibi sadece ABD yönetimi değil, onun yerli uşaklarından olan Dönek taifesi 

de sizi şapka çıkararak selamlıyor. Gördünüz mü yeni dostlarınızın kimler olduğunu… 

19 Aralık Katliamı ertesinde, “Sahte oruç” diye manşet atmıştı, satılmış Parababaları 

medyasının dönek yazarçizerleri, yöneticileri. H. Dink cinayeti ve sonrasındaysa tam tersi bir 

tutum benimsediler. Yirmi küsür gün olayı manşetlerinden indirmediler. H. Dink’i 

azizleştirdiler. Neden acaba? Bir düşünün bakalım… 

H. Dink’in de kendileri gibi dönek oluşu ve ABD’nin hizmetinde oluşuydu; Yerli-

yabancı sermayenin hizmetinde oluşuydu, bunun birinci nedeni. 

İkincisi de, C. Çandar’ın yukarıda coşkuyla andığı “harman”ın oluşmuş olmasıydı. İşin 

sadece bu yönü bile, savrulduğunuz yerin siyasi kimliğini ortaya koymaya yeter aslında. 

Geçelim… 

Şimdi gelelim, HÖC-Yürüyüş’ün, “Haklıyız Kazanacağız”dan yaptığı aktarmanın 

kaldığımız yerine: 

“İlk çatışmalar giderek birbirini beslemiş ve daha sonraki katliamlara zemin 

hazırlamıştır. Halklar arası düşmanlığın derinleşmesinde Ermeni misillemelerinin 

payını da belirtmek gerekir.” (Yürüyüş, 24. 02. 2007) 

Yürüyüş’ün, aktardığı, yukarıdaki birinci cümlede söylenen doğru, ikincisindeyse 

yanlıştır. Bu cümleye göre, Ermeniler, Rahmetli Ahmet Kaya’nın şarkısında dendiği gibi; 

“Başkaldırıyorum hey! Varın benim farkıma!” diye ulusal isyanlarını başlatıyorlar. “Anadolu 

halkı” ise onları destekleyeceği yerde, bunu yapmayıp, tersine Ermenilere saldırıyor. 

Ermeniler “misilleme”de bulunuyor. Bunun da “halklar arası düşmanlığın derinleşmesinde 

(…) payı” oluyor. Bunu da “belirtmek gerekir” diyor, “Haklıyız Kazanacağız” ve Yürüyüş. 

Ne müthiş kavrama ve açıklama değil mi?.. 

İnsan, Tarihe ve sosyal mücadelelere bu kadar turist olur, bu kadar şaşı bakar ancak!.. 

  

Ermeni isyanının altında yatanları 

Ermeni Tarihçiler anlatıyor 

(Ermeni isyanı hangi hesaplarla, nasıl başladı?) 

 

Ermeni isyanının hangi hesaplar yapılarak ve nasıl başladığını yine Stefanos 

Yerasimos’tan okuyalım: 



“Bütün bu gruplar (Ermeni Örgütleri – N. Ankut) için izlenecek ilk örnek, stratejik 

açıdan olduğu kadar siyasal açıdan da, Bulgaristan örneğidir. Eyalet nüfusunun % 

45’ini oluşturan Bulgarlar, Avrupa’nın hem manevî, hem de fiilî desteğiyle çoğunluktaki 

Türk-Müslüman halkı kırarak, olmazsa kaçırarak bir millî devlet kurmayı 

başarmışlardı. Ruslar işe karışmasa ve katliam haberlerine kamuoyunun gösterdiği 

duyarlılık sayesinde Avrupa tarafsızlık yolunu seçmese, böyle bir eylem asla başarıya 

ulaşamazdı. Öyleyse şimdi de, aynı oyunu oynamak gerekirdi. Ermeni ahali, hatta 

kurulacak devrimci çeteler, Türk ordusu ve çoğunluktaki Müslüman halk karşısında 

tutunamazdı. Dolayısıyla, Ermeni çeteleri, sadece Ermeni katliamına yol açmayı 

amaçlayan kışkırtma eylemlerine girişecekler, Avrupa kamuoyunu duyarlı hale 

getirerek, büyük devletleri Ermeni bağımsızlığından yana müdahaleye zorlayacaklardı. 

Bir Hınçak üyesine göre çeteler “Türkleri ve Kürtleri öldürmek, köylerini ateşe vererek 

dağlara kaçmak için fırsat kolluyordu. O zaman kızgınlıktan gözü dönen Müslümanlar, 

ayaklanarak kendini korumaktan aciz Ermenilere saldıracak ve onları öylesine 

barbarca öldürecekler ki, Rusya insanlık ve Hıristiyan uygarlığı adına, Ermenistan’ı 

işgal etmek üzere müdahaleye kalkacaktır.” Hesabını tek “Kamuoyu” denen şeyin, 

Müslümanların katledilmesi karşısında kılını kıpırdatmayıp da, sadece bu yola zorla 

sokulan Müslüman-Türk ahalinin Ermenilere karşı girişecekleri zulümden etkilenip 

duygulanacağı düşüncesi üzerine kuran bu “devrimci strateji”, insanlık ve Hıristiyan 

uygarlığı kavramının o pek kutsal, uluslararası denge durumuyla bağımlı olduğunu, bu 

dengeninse, Bulgaristan olaylarının üstünden on beş yıl geçtikten sonra aynı 

kalmadığını unutmuştu.” (S. Yerasimos, Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye, c. 2,  s. 1010-

1011) 

Gördüğümüz gibi son derece hainane ve zalimane bir şekilde başlar Ermeni isyanları. 

Bırakalım Müslüman halka (Kürt, Türk ve Çerkeslere) acımayı, Ermeni Halkına karşı da bir 

acıma duygusu taşımaz bu isyancı örgütler. Milli duygular ve hırslar vicdanlarını kurutmuştur, 

Ermeni isyancıların… 

Stefanos Yerasimos’tan, olayların seyrini biraz daha izleyelim: 

“Bulgarian Atrocities” adlı kitabın yazarı ve 1876 yılındaki Türkiye aleyhtarı 

kampanyanın elebaşısı Gladstone’un başbakanlığa gelişi, Ermeni komitacıları için bir 

başlama işareti oldu. 1892 Temmuz ayında “Hınçak” gazetesi şunları yazıyordu: “Kötü 

olaylara gebe, nazik günler geçiriyoruz. Bıçak kemiğe dayandı. Kaçınılmaz sonuç için 

hazırlanın. Örgütlenin! Silâhlanın! Elinize ne geçerse onunla silâhlanın. Bir yer 

ayaklandığı ya da direnişe geçtiğinde siz de, bulunduğunuz yerde, aynını yapın. 

Özgürlük ışığını yayın!” (age, c. 2, s. 1012) 

“İlk karışıklıklar nihayet 1893 yılı ilkbaharında patlak verir. “Olay”ları şöylece 

özetleyebiliriz: Karışıklıklar, Kayseri, Amasya ve Merzifon’da aynı gün içinde patlak 

verdi; duvarlara devrimci bildiriler asıldı, Müslümanlar öldürüldü. Devlet yetkilileri 

olaya hemen müdahale etti. Şahsen yetkili kılınan Ankara valisi Kayseri’ye gitti. 

Yaklaşık olarak bin sekiz yüz Ermeni tutuklandı. Bunlardan beş yüzü Ankara’da 

hapsedildi; 150 kişilik yeni bir mahkûm kafilesinin Ankara’ya geldiği anda, bütün 

sanıkların serbest bırakılmasını emreden bir irade-i şahane yayınlandı. Ankara’da 

tutuklu olarak yalnızca; özellikle yargıç önüne çıkarılmayı isteyen altı kişi kaldı. Olay şu 

sırada yatışmışa benzemektedir. Bu bilgiler, gidip olayı yerinde gören en yetkili 

kişilerin, Osmanlı Devlet idaresinde çalışan Hıristiyan memurların ve katolik Ermeni 

kilisesi ruhban üyelerinin verdiği bilgilerden derlenmiştir. 
 İşte bu olaylardan sonra İngiliz “vahşet çığırtkanları” Ermeni katliamına karşı 

yeni bir kampanya açarlar. “Londra gazeteleri Küçük Asya’daki Hıristiyan ahaliye 

yapılan eziyetlerle ilgili haberlerle doludur.” 



“1893 yılında çıkan olaylardan sonra Türk mahkemeleri 17 kişiyi ölüme mahkûm 

eder. İngiltere derhal, padişahı ziyaret eden Mısır Hidivi’ne eşlik etme bahanesiyle, 

donanmasını İstanbul’a göndereceği tehditini savurur. Padişah, bu tehdide boyun 

eğmek zorunda kalarak mahkûmları bağışlar.” (age, c. 2, s. 1013-1014) 

“(…) “Ermeniler, Petersburg ve Londra’nın desteğini sağladıklarına 

inanıyorlardı.” (age, c. 2, s. 1015) 

“Böylece, 1893 yılında patlak veren olaylar, “altı vilayet”in dışında meydana gelen 

genel bir provadan başka bir şey değildi; Katliam hareketi ertesi yıla hazırlanıyordu. 

Ama bu arada büyük devletlerin diplomatik tepkisi daha önceden kestirilebilirdi. 

Liberallerin yarattığı patırdıya katılmak zorunda kalan Londra Hükümeti gene de, 

öteki devletlerin muvafakatini almadan, fiili bir müdahaleye girişemezdi. Böyle bir 

muvafakatin alınamamış olduğu da çoktan belliydi. Öyle ki, o çağda durumları 

kavramış hangi diplomatik gözlemciye sorsanız, herhalde katliamları yararsız 

bulurdu.” (age, c. 2, s. 1015) 

“Ermeni komitalarına ait planın ilk büyük uygulanması, Bitlis yakınlarında 

Ermenilerle göçebe Kürtler arasındaki ilişkilerin eskiden beri gergin olduğu Sasun 

kasabasında olur. Tahkikat komisyonunun raporu daha sonra olayları şu şekilde 

özetleyecektir: “Bu son yıllarda, Kavar ve Talori Ermenileriyle Kürtler arasında 

ilişkiler iyiden iyiye bozulmuştu; çevrede Murat diye tanınan Hamparsum Boyacıyan 

adlı bir siyasî kışkırtıcı, bu durumdan yararlanarak Kürtlere karşı türlü kötülüklere 

girişen bir çete kurmuştu; bunun üzerine tepeleri atan Kürtler de kendi aralarında 

birlik olup, Ermenilere saldırmış ve çarpışmalar böylece başlamıştır. Ermenilerin 

davranışını açıktan açığa bir başkaldırma olarak gören hükümet, onları dağıtmak üzere 

askerî birlikler göndermiş ve Murat’ı ele geçirmiştir.” Rapordan anlaşıldığına göre, 

Hınçak mensuplarının elebaşılığında çeteler teşkil eden köylüler, Kürt köylerini basmış, 

sonra da kadınları, çocukları ve yaşlıları köylerinde bırakarak dağlara çekilmiştir. Bu 

dağa çekilmeyi bir ayaklanma olarak gören Bitlis’in askerî yetkilileri, durumu böyle bir 

yorum açısından telgrafla İstanbul’a iletirler. “Açıkça görülüyor ki, Ermenistan’daki bu 

ilk kargaşalık haberleri üzerine, Padişah, bütün soğukkanlılığını kaybetmiş ve bizzat 

kendisi telgraf başına geçerek, 4. kolordu komutanına ve Bitlis valisine çok tehlikeli 

talimatlar vermiştir.” Padişahın onay ve desteğinden güç alan yetkililer Kürtleri başıboş 

bırakmış; bunun üzerine Kürtler, birkaç yaşlı erkekle, kadın ve çocukların bulunduğu, 

kendilerini savunmaktan aciz Ermeni köylerine saldırmıştır. 

“Komitaların tasarılarının ilk kısmı eksiksiz olarak başarıya ulaşmıştı. 

Diyarbakır’daki Fransız konsolosu telgrafla, olaylarda 7.550 kişinin öldüğünü 

bildiriyordu. Tahkikat komisyonu, isimlerin bir kereden çok geçmesi ve başka bölgelere 

sığınanların da ölü olarak sayılması gibi ihtimalleri hesaba katıp, bir yıl boyunca yaptığı 

araştırmalar sonunda, 200 ilâ 250 ölü ve kayıp tespit edecektir. Ama ne önemi var; 

“istihbarat” cihazı işlemeye başlamıştır bir kere. Bu cihaz bütün bir kış boyunca Av-

rupa’nın haber alma odaklarını “incelmiş zulüm yöntemleri”ne ve “insanın yüreğini 

sızlatan ayrıntılar”a ait haberlerle besleyecek, bütün Avrupa dışişleri kuruluşlarına iş 

çıkacaktır. Batılı dışişleri çevreleri aşırı bir çabayla işe girişir; Bab-ı Âli’ye bir kınama 

yağmurudur başlar.” (age, c. 2, s. 1017-1018) 

“Bu kere Ermeni komitaları Avrupalıların daha çok gözünün önünde olsun diye, 

İstanbul’da karışıklık çıkarmayı kararlaştırırlar. Yetkililere 30 Eylül günü bir gösteri 

yapılacağını duyurarak çıkabilecek olaylardan kendilerinin sorumlu olmadığını 

bildirirler. Bunun yanısıra, Anadolu köylerinden İstanbul’a göçmüş, kalabalık, kavga 

meraklısı Ermeni lümpen proletaryasını da silâhlandırırlar. Buna karşılık durumdan 

haberdar olan Türk yetkilileri de, ne olur ne olmaz diye, aynı şekilde Müslüman lümpen 

proletaryayı silâhla donatırlar. Senaryo önceden hesaplandığı biçimde gerçekleşir: önce 



Ermeniler saldırıya geçer. Ardından da, şehrin yoksul semtlerindeki Ermenileri hedef 

alan misillemeler gelir. Bir kavga bir kıyamet, olaylar tam üç gün üç gece sürer; sonra 

da İstanbul’dan bütün Anadolu’ya sıçrar. 5 Ekim’de Ermeniler Trabzon’daki tümen 

kumandanına bir suikast düzenlerler. Misillemeler beş gün sürer; ölü sayısı 200’dür. 

Erzurum’da komitalar Hükümet konağına saldırır, hemen ardından meydana gelen 

misillemede 300 kişi ölür. Kışkırtma-misilleme döngüsü başlamıştır bir kere; ondan 

sonra ne üst makamlardan gelecek talimatlara, ne de şeytanca dalaverelere gerek var-

dır; artık işe önce kimin başladığını bilmek de pek önemli değildir! Yüzyıllardır işlene 

işlene üst üste birikmiş kinler, yukarıda açıkladığımız çok sayıda, çeşitli sebeplerden 

ötürü bir tek hedefe, Ermenilere yöneltilmişti. Kasım ayında Sıvas’ta, Malatya’da; 

Aralık ayında Diyarbakır’da; Ocak ayında Urfa’da katliamlara girişilir. Şubat ayı 

sonunda büyükelçiliklerce tutulan hesaba göre ölü sayısı yaklaşık olarak kırk 

bindir:” (age, s. c. 2, 1020-1021) 

“Büyükelçiliklerce tutulan hesap”ın kesinlikle güvenilmez olduğunu belirtmemiz 

gerekir. Çünkü onlar olayın asli faalidir. Emperyalistlerin, Osmanlı Vilayetlerinde bu olayları 

kışkırmak ve tertiplemekle görevlendirdikleri ajanlarıdır. O bakımdan onlar, Müslümanların 

kayıplarını görmezlikten gelirler. “Mavi Kitap”ta olduğu gibi... Ermeni kayıplarını ise çok 

büyük oranda abartarak belirtirler, kayda geçirirler. Amaçları Batı kamuoyunu, yapmayı 

düşündükleri Osmanlı’yı parçalamaya ve paylaşmaya yönelik bir saldırıya hazırlamaktır. 

Bakın işte, bu kadar kötülükler yapmış bir devletin ortadan kaldırılmasının insanlık açısından 

bir sakıncası olur mu? Sizin de olmaz demeniz gerekir. Yani amaçları halklarına kendi 

emperyalist planlarını onaylatabilmektir. 

Stefanos Yerasimos’un, rakamları, katılarak aktarmasının nedeni de kendisinin 

Büyükelçi Henry Morgenthau’nun Öyküsü’nün güvenilir olduğunu sanmasıdır. Çünkü 

Yerasimos’un bu çalışmayı yaptığı yıllarda Morgenthau’nun ipliği henüz pazara 

çıkarılmamıştı. O bakımdan Lowry’nin de dediği gibi, pekçok araştırmacı onu, o yıllarda bile 

güvenilir kaynak kabul etmektedir. Ve ondan aktarmalar yapmaktadır. İşte onlardan biri de 

Yerasimos’tur. Bu çalışmasının birçok yerinde, Morgenthau’yu referans gösterir. 

Emperyalistler, haydutluklarını gizlemek için ABD’nin Irak’a saldırmadan önce 

yalanlar üzerine kurguladığı, inşaa ettiği gerekçeler gibi, üzeri insanî kavramlarla iyice 

örtülmüş bahaneler bulmayı pek severler, o işin de ustasıdırlar. 

O bakımdan olayların her aşamasında tarafların vermiş olduğu kayıplar konusunda 

tarafsız bilim insanlarının, yorucu, ayrıntılı araştırmalar yapması gerekir. Konuyla ilgili tüm 

arşiv belgelerini karşılıklı olarak tarayıp değerlendirmesi gerekir. Güvenilir rakamlara ancak o 

zaman ulaşılabilir. 

Çok açık olarak bir kere daha görüldüğü gibi, yapılan saldırı ve katliamlar da hep 

karşılıklı olmuştur. Yani suç tek yanlı değildir. Ermeni Komitalarının saldırılarına, Osmanlı 

da Hamidiye Alayları adıyla örgütlediği Kürt Aşiretleri aracılığıyla karşılık vermiştir. Her iki 

taraf da saldırmış, katliamlar yapmış ve kurbanlar vermiştir. Bizce olayın özü de budur. Her 

iki taraf da karşılıklı kanlı, acımasız bir boğazlaşmaya, hesaplaşmaya girişmiştir. Tabiî çok 

büyük kurbanlar verilmiş, acılar çekilmiştir. Ve halkları birbirine kırdıran da dünyanın her 

bölgesinde olduğu gibi, yine talancı Batılı sömürgecilerdir, emperyalistlerdir. Tabiî bir de 

ikinci planda kalmak şartıyla onların oyununa gelen Ermeni burjuvalarıdır. Özellikle de 

Ermeni ticaret ve sanayi burjuvazisidir. 

Tabiî savaşın Osmanlı tarafını yöneten de Feodal Sultan’lıktır. Bildiğimiz gibi, 

Meşrutiyet (Jöntürk) Devrimi ile birlikte, bunun yerini İttihat ve Terakki’nin temsil ettiği 

Burjuvazi alacaktır. O tarihten itibaren de Ermenilere karşı verilen savaşı o yönetecektir. Yani 

savaşın Osmanlı Cephesindeki suçluları da bu iki (biri Antika, biri Modern) egemen sınıftır. 

Halklar, savaşın her iki cephesinde de kurbandır. 

S. Yerasimos’u okumaya kaldığımız yerden devam edelim: 



“(...) ama Ermeni komitalarının umduğu bütün yabancı müdahale imkânları, 

kesin olarak önlenmişti. İngilizler, Fransızlar ve Ruslar ilk defa tartışma masasına 

birlikte oturmayı başardılarsa da, gelecekteki “dostluk ittifakı”nın temelini oluşturan 

“Ermeni ittifakı”, müdahale konusunda herhangi bir anlaşmanın mümkün olmadığını 

gösterecekti. Üç devletten hiçbiri, ihtiyat payı olarak gördüğü alana, bir diğerinin 

burnunu sokmasına izin vermek niyetinde değildi. Geriye bir tek çözüm yolu kalıyordu. 

O da Osmanlı İmparatorluğu’nun doğrudan doğruya bölüşülmesi: bu çözüm yolu bir 

zamanlar da ortaya atılmış, ama o an için gerçekleşmesi mümkün görülmemişti. Hatta 

Fransa dışişleri bakanı Berthelot, “Osmanlı İmparatorluğu’nun iç işlerinde, 

anlaşmalara aykırı da olsa, bir müdahale sisteminin uygulanmasında tereddüde 

kapılmaya gerek olmadığını” düşünüyordu. 31 Ocak günü Salisbury “silâh zoruyla 

Osmanlı Padişahını, hükümranlığı altında bulunan ülkelere iyi davranmaya 

zorlamanın, İngiliz hükümetinin işi olmadığı”nı açıklıyordu. Büyük devletler için 

Ermeni Meselesi sona ermişti. (Tabiî sadece o an için. Yoksa Batılı Emperyalistler için 

Ermeni Meselesi bugün bile devam etmektedir. – N. Ankut) Ermeni komitaları, 26 Ağustos 

1896 günü İstanbul’da Osmanlı Bankası’nın genel merkezine saldırıp işgal etmekle son 

bir harekete giriştiler, ama sermayeye yönelen bu saldırı daha çok da yabancı elçilik 

çevrelerinin keyfini kaçıracak; onlarda komitaların sosyalist görüşlere yakınlıkları 

olduğu düşüncesini uyandıracaktır. Bu da, bu çevrelerin Ermeni davasına duydukları 

ilgiyi ters yönde etkileyecektir.” (age, c. 2, s. 1021-1022) 

  

II. Abdülhamid’e suikast 

Ermeni örgütleri, Avrupa’da yankı uyandıracak ve Batılı devletlerin ve halkların 

dikkatini kendi meseleleri üzerine çekecek bir eylem olarak, II. Abdülhamid’e suikast 

düzenlemeye karar verirler. Değişik seçenekler üzerinde çalışıldıktan sonra, Sultan’ın 

Yıldız’da Cuma namazı sonrası cami çıkışında öldürülmesine karar verilir. Avrupa’da, üst 

düzey Osmanlı yöneticilerinin kullandıkları arabalar türünden gösterişli bir araba yaptırılır. 

İstanbul’a getirilir. İçine 120 kilo patlayıcı yerleştirilerek, Yıldız’da Sultan’ın gittiği cami 

önünde, onu camiye getirip götüren makam arabasının yakınına bırakılır. Bomba saatli bir 

ateşleme düzeneğiyle patlatılacaktır. II. Abdülhamid’in, camiden çıkmasıyla arabasına binişi 

arasındaki süre bir dakika kırk iki saniyedir. Bu süre, yapılan gözlemlerin hepsinde aynı 

olmuştur. Olay günü de Sultan’ın camiden çıkışı görülünce, Ermeni eylemci ateşleme 

düğmesini çalıştırır. Bunlar 1 dakika 42 saniye sonra patlayacaktır. Fakat beklenmedik bir şey 

olur. Sultan, yolda Şeyhülislam Cemalettin Efendi’ye rastlar. Biraz sohbet ederler. Bu sırada 

da bomba patlar. Sultan’a, uzakta olduğu için, bir şey olmaz. Fakat arabası yakınında bulunan 

26 kişi ölür. 58 kişi de yaralanır. Orada bulunan arabaların 20 kadar atı da ölür. Patlama 

yerinde 70 santimlik bir çukur açılır. 

Bu olayla hesaplananları, Sultan’ın Başmabeyincisi Kara Tahsin Paşa anılarında şöyle 

anlatır: 

“Yıldız’da Sultan Hamid’i telef etmek, buna muvaffak olduktan sonra ortalığa 

ârız olacak karışıklıktan ve hükümet kuvvetlerinin şaşkınlığından faydalanarak; Bab-ı 

Âli’yi, elçilikler, banka, klüp, tünel, köprü gibi yerleri havaya uçurarak, memlekette 

emniyet ve asayişin bozulduğunu göstermek ve Avrupa devletlerinin müdahalelerini 

dâvet ederek, neticede hayâlhanelerinde besledikleri emellere ulaşmaktı.” (Tahsin Paşa, 

Abdülhamid ve Yıldız Hatıraları, Aktaran: Prof. Dr. Gültekin Ural, Ermeni Dosyası, s. 238-

39) 

Bu başarısız suikast girişimi, 21 Temmuz 1905’te olur. 

Ermeni Burjuvalarının yanılgısı, emperyalistlerin boş vaatlerine kanıp onlara bel 

bağlamaları-umut bağlamalarıdır. Biz bu işleri yaparsak, bize söz veren Batılı büyük devletler 



de gelir, Osmanlı’ya boyun eğdirir, bizim ulusal taleplerimizi ona zorla kabul ettirir diye bir 

sanıya kapılmalarıdır. 

Taşnaksutyun Partisi, Ermeni Burjuvazisinin siyasi plandaki temsilcisidir. Nitekim 

Ekim Devrimi sonrasında da bu örgüt, emperyalistler safında yer alarak karşıdevrimci bir hat 

izler. Ekim Devrimi’yle kurulan Proletarya İktidarına karşı savaş yürütür. 

Hep söylediğimiz gibi, Ermeni Halkı, bu haksız savaşın suçlusu değil, mağdurudur-

kurbanıdır. Batılı Emperyalistlerin ve Çarlığın emrine giren Ermeni Burjuvalarının örgütleri, 

Ermeni Halkını bazen kandırarak, bazen zora başvurarak bu savaşa sürüklemişlerdir. 

  

Zeytun İsyanı 

Bu olayı da Prof. Dr. Gültekin Ural’ın Ermeni Dosyası’ndan izleyelim: 

 “Ermeniler, ilk iş olarak seferberliğin ilânından bir kaç hafta sonra, 17 Ağustos 

1914 günü terhis olup, Ferens yolu ile köylerine dönen Andırınlı yüzü aşkın Türke 

saldırarak, paralarını alıp, çoğunu öldürdüler. 

“Ayrıca; nakliye vasıtaları toplamak üzere, ilçe bölgesinde dolaşan Jandarma 

bölük komutanı ile maiyetine silâh çekip, Kaymakampınarı mevkiinde Bişanlı köyü 

mensuplarından bir kısmını öldürdüler. Yapılan aramalarda; 65 eşkiya, kendi imal 

ettikleri çok sayıda martin, bomba, dinamit ve silâhlar bulundu. 

“Bundan sonra, memurlara, jandarma devriye ve birliklerine tecavüzler başladı. 

Zeytun Hınçak Komitesi Reisi Çakıroğlu Panos’un evinde alınan “hükümet konağının 

ansızın basılarak, jandarmaların martin ve cephanelerini ele geçirme, kaymakam ve 

diğer hükümet memurlarını aileleriyle birlikte öldürme, telgraf tellerini kesmek...” 

kararı, tertipçilerin ayrı ayrı yerlerde toplanmaları yüzünden uygulanamadı. 

“Şubat 1914’te kışladaki seyyar jandarmalara Maraş’tan gelecek çok miktardaki 

cephaneyi ele geçirmek üzere sarp ve ele geçirilmesi zor dağlık bölgede pusu kurulmuş, 

17 kişilik jandarma birliğinin üzerine ateş açılarak altı er şehid edilmiş, ikisi de 

yaralanmış, telgraf telleri koparılmak suretiyle ilçenin Maraş ile olan haberleşme 

bağlantısı kesilerek, giriş ve çıkışlar yasak edilmiştir. 

“Asayişi sağlamak üzere, 27 Şubatta Zeytuna gelen Maraş Mutasarrıfı ile gece 

kasabada devriye gezen jandarmalara tecavüz edilmiş, Bişan köyünden askerlik 

şubesine müracaat eden bir genç öldürülmüştür. 

“Komite kararıyla, silâh altındaki Ermenilerin de birliklerinden kaçırılıp, çok 

sayıdaki çeteciye iltihak ettirilmeleriyle hatırı sayılır bir güce ulaşan Ermeni 

Komiteciler, hükümet konağına saldırarak iki nizamiye ve jandarma erini şehid ettiler. 

“Siyasî sebeplerden ve cinayet suçlarından tutuklu Ermenilerle, asker 

kaçaklarının serbest bırakmalarını istediler. 

“Zeytun’un hâkim yerindeki Tekye Manastırı, sayıları yedi-sekiz yüz kadar olan 

Ermeni çetecilerle işgal edildi. Yapılan operasyonda Maraş jandarma kumandanı 

Binbaşı Süleyman Efendi ile 25 er şehid edildi, 34 er de yaralandı. 

“İsyancıların büyük bir kısmı yakalandı. Gerisi, gece karanlığında Manastır’ı 

ateşe vererek kaçtılar. Kaçanlar, köyleri ateşe vermeye; asker, memur, halk ne varsa 

tecavüze başladılar. Çetecilerden bir grup, ilk rastladıkları üç göçmen, beş Göksunlu ve 

bir askeri öldürdüler. Hava değişimi için izine giden; Zeytunlu Veli, Elbistanlı 

Süleyman, takip birliğinden iki er ve jandarma İsmail’i silâh ve cephanelerini ellerinden 

alarak öldürdüler. Askerî birlikler tarafından Adıcak Ermeni köyüne sıkıştırılanlardan 

bir grup, bir eri şehid etti, üçünü de yaraladı. Bu köydeki 14 Maraşlı ile Pazarcık, 

Devenkli ve Parçak Oba köylerinden bazı Türkler öldürüldüler. Ermeniler, bir başka 

baskında Devenkli, Afşarlı, Kömperli, Fatmalı, Hartap ve Evek köylerinden on kişiyi 

öldürdü, altı kişiyi yaraladılar. 62 evi, 3 bağevini ve 27 harmanı yaktılar. Hayvan ve 

davarlar gasp edildi. 



“Yakalanan Zeytun’lu isyancı Melkon; komitecilerin kendilerine “İngilizlerin 

İskenderun’a çıktıklarını söylediklerini, Ermenilerin ihtilâl çıkartarak hükümeti işgal 

etmeleri, seferberlik dolayısıyla güç durumlara sokmaları ve İngilizlere yardım 

etmelerini” istediklerini söylemiştir.” (age, s. 256-58) 

  

Van İsyanı 

Bu konuyu da, Osmanlı ve Ortadoğu Tarihi uzmanı, Osmanlıca, modern Türkçe, 

Macarca, Arapça ve Farsça üzerine çalışmalar yapan Caroline Finkel’in, 2005’te Londra’da, 

Ocak 2007’de Türkçe olarak İstanbul’da yayımlanan“Rüyadan İmparatorluğa 

OSMANLI” adlı eserinden okuyalım. Kitabın arka kapağında, Sevrci Karşıdevrim 

Cephesinin dünya çapında üne sahip Nobel’li yazarı Orhan Pamuk’un da kitap hakkındaki şu 

kanaatine yer veriliyor: 

“Caroline Finkel Osmanlı İmparatorluğu’nun çarpıcı öyküsünü akıcı bir biçimde 

aktarıyor.” 
Şöyle yazıyor C. Finkel: 

“Gerek göreceli, gerekse devrimci değişimi savunan Ermeniler, diğer gayrimüslim 

gruplar gibi İTK(İttihat ve Terakki Komitesi, kastedilen İttihat ve Terakki Cemiyeti’dir. – N. 

Ankut) ile, pek rahat olmasa da, yakın ilişki içindeydiler; ama giderek Komite’nin 

liberal kanadını tercih etmeye başladılar ve 1911’den sonra çoğunlukla muhalefetten 

yana oldular. Ancak birçoğu Rusya’nın savaşı kazanmasını bağımsız bir devlet olma 

fırsatı olarak görüyor, Rus propagandası da onları cesaretlendiriyordu; sonunda 

Anadolu’daki Ermeni nüfusu fazla hayatta kalamadı. Savaşın ilk yılında Ruslar 

tarafından silahlandırılan Ermeni asiler Kuzeydoğu Anadolu’da kendi hükümetlerine 

karşı savaştılar ve dolayısıyla İstanbul tarafından hain olarak damgalandılar. Enver 

Paşa’nın Sarıkamış’taki Osmanlı cephesinde yaptığı mağrur savunmadan sonra Ruslar 

ilerlemeye başlayınca, 25 Şubat 1915’te düzenli ordudaki Ermeni askerlerin Rus 

tarafına geçip, onların yanında savaşmalarını önlemek amacıyla silahsızlandırılmaları 

emri verildi. Savaşan birliklere lojistik ve diğer hizmetler sunan yardımcı taburlara 

geçirilen bu askerler, kendilerini onları düzene sokmakla görevlendirilmiş silahlı 

Müslüman askerlerin insafına terk edilmiş buldular. Savaşın ilk aylarında Doğu 

Anadolu’da Osmanlı hükümet binalarına, hükümet temsilcilerine ve Müslüman sivillere 

yönelik saldırılar sürdü ve her cephede zor durumda olan hükümet 24 Nisan 1915’te 

Doğu Anadolu’daki Ermenilerin, Osmanlı-Rus cephesinden uzağa, Suriye ve Irak’a 

tehcirine karar verdi. Mayıs ortasında Osmanlıları daha da kaygılandıracak bir gelişme 

oldu ve bir Rus-Ermeni ordusu Van’a ulaştı, garnizonu püskürtüp, Müslüman halk 

arasında katliamlar yaptıktan sonra bir Ermeni “devleti” kurdu -hükümet de 27 

Mayıs’ta “Tehcir Kanunu”nu çıkardı. Buna göre askeri makamlara, Osmanlı karşıtı 

isyanlar için üreme alanları olarak görülen Ermeni nüfusun yoğun olduğu yerleri 

dağıtmak amacıyla, Van Gölü çevresinde ve Van’da yaşayan Ermenilerin Güneydoğu 

Anadolu’ya tehciri için yetki verildi. Hükümet emirlerinde göçe zorlanan Ermenilerin 

güvenliği için kesin talimatlar vardı, ama Doğu Anadolu’daki yabancı konsoloslukların, 

misyonerlerin ve askerlerin tanıklıkları burada korkunç acılar çekildiğini, binlerce 

kişinin yürüyüş sırasında öldüğünü, daha binlercesinin de öldürüldüğünü 

gösteriyordu.” (age, s. 473-74) 

Objektif Tarihçilerin anlatımlarının da açıkça ortaya koyduğu gibi, Ermeniler, nüfusça 

azınlıkta olmalarına rağmen, Osmanlı’ya karşı yabancı sömürgecilerin, emperyalistlerin 

kışkırtmasıyla haksız bir ulusal isyan başlatıyorlar. Emperyalistlerle birlik olup savaşa 

giriyorlar, Osmanlı’ya karşı. Osmanlı da “bir güvenlik tedbiri” olarak, onları zorunlu göçe 

tabi tutuyor. (Tehcir uyguluyor onlara.) İmparatorluk’un savaş dışı bölgelerine göç ettiriyor. 



Okuyucu arkadaşların özellikle bundan sonra aktaracağımız arşiv vesikalarını çok 

dikkatlice okumalarını öneririz. 

Tabiî bir de HÖC ve Mahirci Gelenekten gelen diğer gruplara öneririz bunu. Çünkü o 

cephede, yani şu an karşımızda yer alan ve bizimle “ilişkilerini askıya alan” gruplardan laf 

anlayacağından, yarım da olsa, umutlu olduğumuz onlar var. 

  

Maoizm ve Enver Hocacılık 

insanların kafasını çorba eder 

 

Pekiyi ya diğerleri?.. 

Onlar ne yazık ki, doktorun, “ne isterse yesin!” dediği hasta durumundalar. Hemen 

hepsi de eski PDA ya da ÇKP, AEP geleneğine bağlı bu gruplara biz, ne Birinci Milli 

Kurtuluş’un Anadolu burjuvazisinin önderlik ettiği bir Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı 

olduğunu netçe kavratabiliriz, ne de Küba’nın, sosyalizmin dünyadaki onurlu bayrağı-kalesi 

olduğunu… 

Onlardaki sosyal ve siyasi bilinç sıfırın altındadır. Açıklayalım: Çeşitli ülkelerden 

değişik siyasi eğilimlere sahip aydın kategorisine giren bin kişiye (ya da daha fazlasına) 

sorsanız: 

Küba’nın ekonomik-siyasi sistemi nedir? diye. Tümü de sosyalisttir, komünisttir, 

cevabını verir. En sağdaki de öyle der, en soldaki de. Yalnız bir şartla: Bu insanların kafası 

ÇKP ve AEP’nin ürettiği “Sovyet Sosyal Emperyalizmi-İki süper devlet” gibi Marksizm 

dışı safsatalarla, zırvalamalarla çarpıtılmamış, yamultulmamış olacak. Trotskistler de sosyalist 

ülkelere düşmanlıkta ve emperyalizme hizmette bunlardan pek geri kalmazlar. Malum ya, 

onlar da “Tek ülkede sosyalizm kurulamaz-olmaz” şeklindeki, Leninizm karşıtı tezleriyle, 

1930’lardan beri Sosyalist Kamp’la ve Sosyalist ülkelerle savaş halindedirler. O yüzden onlar 

da ÇKP, AEP geleneğine bağlı kişilerle aynı toptan kesmedirler. Yani onlardaki sosyal-siyasi 

bilinç, mantık düzeyi de sıfırın altında kalır. 

İşte bunlardan derleşik bin kişiye sorsanız, eğer ideolojilerinde, daha doğrusu kör 

inançlarında samimi iseler, verecekleri cevap, “Küba sosyalist değildir” şeklinde olur. 

Bunların bir kısmı Küba’ya hâlâ ağır sözlerle saldırmakta. Kimisiyse biraz daha ılımlı 

olmakla birlikte, yine de sosyalist diyememektedir. İşte bu ılımlılara bir örnek: 

“ÇKP revizyonizminin kavranmasından sonra ÇKP-AEP etrafında toplanan 

örgütler, küçük burjuva revizyonist (Maocu) ve marksist-leninist (AEP çizgisi) olarak 

ayrışmışlardır. 

“(…) 

“Troçkizmi, maoizmi ve Küba ve Kuzey Kore yanlı akımları aynı kefeye 

koymuyoruz. Ve aynı zamanda bu akımları uluslararası komünist hareket çerçevesinde 

de görmüyoruz. Troçkizm her koşul altında, marksizm-leninizmin, işçi sınıfının yeminli 

düşmanıdır. Maoizm, Küba ve Kuzey Kore yanlısı akımlar küçük burjuva sosyalizmini 

savunan, işçi sınıfıyla sınıfsal temelden bağı olmayan ve bir nevi işçi sınıfı-sosyalizm 

nostaljisi yaşayan hareketlerdir. Bunların siyasi anlayışı biraz kaşınırsa karşınıza 

revizyonizm çıkar.” (MLKP 2. Kongre Belgeleri, s. 208) 

Bunlar, 1990 öncesinde, Küba’ya; Sovyet-Sosyal Emperyalizminin uşağı-hizmetkârı, 

gibi bayağı sözcüklerle saldırıyordu. Kullandıkları kelimeler belki aynen bunlar olmayabilir. 

Ama bu anlama gelen kelimelerle saldırıyorlardı. 

Bugün, gördüğümüz gibi, tutumlarını ılımlandırmışlar. Fakat yine de sosyalist 

diyemiyorlar. Yukarıda aktardığımız satırlarda görüldüğü gibi gargara edip duruyorlar. 

Siz kim, Marksist-Leninist hareket kim?.. 

Şimdi, dünyada Marksist-Leninist hareketin yüzakı, şanlı bayrağı olan; ortalama yarım 

yüzyıldır kendilerine ekonomik abluka uygulayan uluslararası emperyalistlerin ağababası 



ABD’ye ve yandaşlarına, yiğitçe, şereflice meydan okuyan Küba ve Kuzey Kore’ye sosyalist 

diyemeyen, o güneş kadar açık gerçeği göremeyen bir hareket neyi görebilir? Neyi 

anlayabilir? 

Hiçbir şeyi… 

Bu sebepten onlara bir şey anlatamayız, bir sosyal gerçeği gösteremeyiz. Onlar 

“umutsuz vak’a”. Ancak, Allah yardım edebilir onlara. Akıl fikir verirse, düzelebilirler… 

Yeniden Ermeni Meselesi’ne dönelim. 

Aktaracağımız metinler, “1919 PARİS BARIŞ KONFERANSINDA ERMENİ 

DELEGELERİN KONUŞMALARI”dır. 

Bildiğimiz gibi bu “Konferans”, Mudanya Bırakışması (Mütarekesi) sonrasında ve 

“Sevr Antlaşması” arasında kalan, Osmanlı’yı paylaşım pazarlıklarının yapıldığı bir 

toplantılar zinciridir. Konferans’ın kelek kesenleri, zamanın dişli emperyalist devletleri olan 

ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya’dır. 

“Konferans”ın “Onlar Konseyi”nde, “Ermeni Delegasyonu” iki konuşma yapar. Bu 

konuşmacılar, Ermenistan Cumhuriyeti’ni temsilen Avetis Aharonyan, Osmanlı 

İmparatorluğu Ermenilerini temsilen de Boghos Nubar Paşa’dır. Bu temsilciler, 26 Şubat 

1919 tarihinde yaparlar konuşmalarını. 

İlkin, Avetis Aharonyan’ın konuşmasını içeren arşiv belgesinin tamamını aktarıyoruz: 

“(Sonra Ermeni Delegeleri Odaya Girdiler) 

“(4) BAY AHARONYAN şu beyanı okudu: 

“Bir yıl kadar önce Transkafkasya’da, parlamentosunun ve hükümetinin merkezi 

Erivan olarak, usulüne uygun bir biçimde kurulmuş olan Ermenistan Cumhuriyeti’nin 

temsilcileri olarak Konferansa şu hususları sunmak ve şu taleplerde bulunmaktan onur 

duymaktayız: 

“1914-1918 savaşından önce Rusya Transkafkasya’sında, Türkiye ve İran’da 

yaşayanlardan başka, 2 milyon Ermeni bulunuyordu. Bunların beşte biri büyük 

şehirlerde, özellikle Tiflis, Batum ve Bakü’ye dağılmış olup geri kalanı, yani bir buçuk 

milyondan fazlası, Erivan’ın ilçeleri olan Kars, Şuşa ve Aleksandropol’de yoğun bir 

cemaat olarak yaşıyordu. Buraları ırkımızın iki veya üç bin yıldan beri ikamet ettiği ve 

Ermeni Kilisesinin başı olan, tüm Ermenileri Katolikos’unun Ecmiyazin’deki 

manastırında yaşadığı yerlerdir. 

“Milletimiz, savaşın başında, Çar idaresine karşı tüm şikâyetlerini unutarak, 

Müttefiklerin dâvasını desteklemek amacıyla içtenlikle Ruslara katılmakla kalmamış, 

Türkiye’de ve tüm dünyadaki Ermeniler, Rus generallerinin kumandası altında, Rus 

birlikleriyle yan yana dövüşmek için, masrafları kendileri tarafından karşılanarak 

Ermeni birlikleri kurulmasını ve desteklenmesini Çar hükümetine önermiştir. Paris’teki 

Rus Büyükelçiliği arşivleri bunu doğrulamaktadır. 

“Çar hükümeti, Paris’teki Büyükelçiliği aracılığıyla, Ermenilerin kişisel olarak 

Rus Ordusuna katılmasının tercih edildiğini bildirmiştir. Ermeniler derhal bunu kabul 

etmiş ve 1914, 1915, 1916 ve 1917 yıllarında dünyanın her yanından gelen Ermeni 

gönüllüleri, Rus Ordusunun muvazzaf askeri olan Ermenilerle birlikte, Müttefiklerin 

dâvası için çarpışmışlardır; 180.000’den fazla Ermeni milletlerin özgürlüğünü 

savunmuş ve ortak davaya gösterilen bu bağlılık, iki yıl süren ve Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Ermeni vilâyetlerini harap eden katliama neden olan Osmanlılar ve 

Genç Türklerden nefret edilmesini Ermeni halkına aşılamıştır. 

“1917’de Rus İhtilali bir Kurucu Meclis oluşturunca halkımız tarafından özgürce 

seçilmiş olan Ermeni milletvekilleri, parlamenter bir anayasaya ve federal kurallara 

dayanan bir Rus Cumhuriyeti’nin meydana getirilmesine sadık bir şekilde yardımcı 

olmak ve bu uğurda sonuna kadar mücadele etmek görevini almışlardır. Kerensky 



idaresinde Rusya’nın ne Avrupa ne de Asya’nın savaş alanlarında ne de Başkentin veya 

eyaletlerin idari makamlarında bizden daha sadık müttefiki olmamıştır. 

“1917 sonbaharında Rusya ve Ermenistan’ın ortak gayretleriyle kurtarılmış olan 

tüm Ermeni toprakları ve Osmanlı vilayetleri ile Transkafkasya eyaletleri, Bolşeviklerin 

ihaneti nedeniyle Türk istilâsına açık hale gelince, din adamı veya sivil olsun, halkımızın 

liderleri, Rus resmi makamlarına ve Rus askeri kumandanlarına onları yalnız 

bırakmamaları için yalvarmışlar ve mücadeleye devam için kendilerine yardım edilmesi 

önerilerini yenilemişlerdir. Fakat bizzat Rus generalleri kendi askerleri tarafından terk 

edilmiş ve Brest-Litovsk Barış Antlaşması, Kars kapısı dâhil, Kafkas Ermenistanı’nın 

batısının yarısını Türklere bırakmış bu da tüm Transkafkasya’nın istilâya maruz hale 

gelmesi sonucunu vermiştir. 

“Bu istilâya karşı koyabilmek ve hâlâ Müttefiklerin dâvasına sadık kalabilmek 

üzere, Kafkaslardaki Ermeni halkı, 20 Ekim 1917 tarihinde Milli Kongre’yi toplamıştır; 

Ermeni halkı tarafından usulüne uygun olarak seçilen 125 delege bir Konsey, daha 

ziyade bir Milli Savunma Hükümeti atamıştır. Ben bu hükümetin başkanı oldum. 

Hükümetin on beş üyesine verilen görev tüm olanaklarla Türk istilâsına karşı koymak 

ve Asya’da çökmüş olan Rus cephesinin yerine bir Ermeni cephesi oluşturmaktı. 

“Benim idaremdeki bu hükümet 1917 Ekim’inden 1918 Haziran’ına kadar, sadece 

Ermeni kaynakların yardımıyla ve bir Ermeni ordusu kurdu ve devam ettirdi. 

Rusya’dan bir yardım gelmedi (o zamandan beri Rusya’yı yabancı bir ülke olarak 

görüyoruz) Müttefikler de bize yardım etmedi; onlar bizi teşvik etmek ve vaatte 

bulunmanın dışında bir şey yapamayacak kadar uzaktaydı. Avrupa cephesinde Rus 

ordularında bulunan Ermeni askerler bile bize katılamadı ve Ermeni gönüllüleri 

Filistin’de Müttefik güçlerin bir parçası olarak çarpışmaya devam ettiler. 

“Fransız Hükümeti, Tiflis’teki Fransız Konsolosluğu aracılığıyla, Ermeni 

Katolikos’un Müttefiklere gönderdiği heyetin başkanı olan Ekselansları Boghos Nubar 

Paşa’nın bir telgrafını bize ulaştırdı. Bu telgrafta dünyadaki bütün yurttaşlarımız ne 

olursa olsun, direnmemizi ve İtilaf Devletlerinin davasını terk etmememizi bizden 

istiyorlardı. 

“Milli Konsey adına, Tiflis’teki Fransız Konsolosluğu aracılığıyla cevap verdim: 

“1. Savaşın başından beri yaptığı gibi, Ermeni Milletinin âli görevini yapmaya 

hazır olduğunu 

“2. Müttefiklerin maddî, manevî ve mümkünse, askeri yardımına güvendiğini 

(bildirdim) 

“3. Ermenistan’ın bağımsızlığını tanımalarını onlardan istedim. 

“Bu telgrafa cevap olarak, yine Fransız Konsolosluğu aracılığıyla, Boghos Nubar 

Paşa’dan, bize yardımcı olunacağı vaadini yenileyen, ikinci bir telgraf aldım. 

“Ermenistan’ın bağımsızlığı konusunda ise, İngiliz Avam Kamarası ve Fransız 

Millet Meclisi’nin bildirgelerinin taleplerimizi karşılayacak nitelikte olduğu bize 

bildirildi. 

“Bu bildirgelerin metinlerini bilmememize rağmen Ermeni Milleti, Türklere karşı 

yeniden savaşmak amacıyla, Milli Konsey etrafında birleşti. Seferberlik ilân edildi. Bazı 

Kafkas komşularımızın bize ve İtilâf Devletlerine karşı gösterdiği husumetin yarattığı 

sonsuz güçlüklere rağmen, 1917 yılının son aylarında 50.000 kişilik bir ordu kuruldu. 

“Tatarlar ve Kürtler açıkça Türkiye’nin yanında yer alarak gerimizde 

örgütlendiler ve bize engel olmak için her şeyi yaptılar. Geçmişte ayni dini inançla ve 

çekilen ızdıraplarla bağlı olduğumuz Gürcüler bizim tarafımızda yer almayı, görev 

addetmediler. Müttefiklerden uzakta olmamıza, vaat edilen yardımların gelmemesine, 

yalnız ve terk edilmiş olmamıza ve hatta komşularımız tarafından rahatsız edilmemize 

rağmen kendimizi bu en yüce mücadeleye bir kez daha attık. Amacımız, Müttefiklerin 



hiçbir şekilde şüphe etmediğimiz zaferini beklerken, muzaffer olamasak bile, Türklerin 

Kafkasya’nın içine doğru ilerlemelerini durdurmaktı. 

“Askeri yeteneği Rus Ordusu tarafından da çok takdir edilen General 

Nazarbekyan Başkumandan atandı ve Abdülhamit’e ve Türk zulmüne karşı otuz yıl 

mücadele etmiş olan meşhur Andranik Türk Ermenilerinden kurulan tümenin başına 

getirildi. İşte bu Ermeni Ordusu Rusların terk ettiği cepheye girdi ve Erzincan’dan İran 

sınırına kadar bu cepheyi elde tuttu. 

“Çok üstün bir düşmana karşı eşit olmayan mücadele 7 ay sürdü. En kanlı savaş-

lar Erzincan ve Van’da yer aldı. Erzurum, Sarıkamış, Kars kalesi, Gümrü, Serdarabat 

ve Karakilis’de (Karakilise) çarpışmalar oldu ve Türkler ağır bir şekilde kaybettiler. 

Bizzat Ben, moral verebilmek için, Sarıkamış’a gittim. Ermenilerin bu kahramanca 

direnişi sadece Türklerin Kafkasya’nın içlerine doğru ilerlemesini engellemekle 

kalmadı; fakat aynı zamanda ordusunu meşgul etmekle Mezopotamya’ya inişlerini 7 ay 

önledi ve Suriye güçlerinin büyük bir kısmının yönünü değiştirmekle General 

Allenby’nin zaferine yardımcı oldu. 

“Bu arada Alman kıtaları Kafkasya’ya ulaştığından Gürcistan, Alman askerî 

himâyesi altında, bağımsızlığını ilân etti. Tatar ülkesi de, Türk Ordusunun yardım ve 

desteğiyle, Azerbaycan adı altında bağımsızlığını ilân etti. Böylece Kafkasya birliği 

bozuldu. İşte o zaman Ermeni Milli Konseyi Ermenistan’ın bağımsızlığını ilân etti. 

“Cumhuriyetimiz bir yıla yakın bir zamandır mevcuttur. Tatar ve Gürcü 

saldırıları püskürtülmüştür. Ve yaklaşık 40.000 kişilik nizami ve disiplinli bir ordusu 

bulunmaktadır. Bolşevizm’den veya moral bozucu bir diğer akımdan etkilenmedik ve 

60.000 kilometre kareden büyük bir arazide mükemmel bir şekilde düzeni sağladık. 

“Şimdi, Ermenistan Cumhuriyeti adına, aşağıdaki taleplerde bulunuyorum: 

“Rusya’nın Ermenileri, tüm ricalarına rağmen, kendi kaderine terk etmesi, 

güçlerinin ötesinde bir savaşın yükünün tek başına Ermenilerin üzerine kalması 

sonucunu vermiş ve daha da öte Rusya, Ermenilere danışmadan, Brest-Litovsk 

Antlaşmasıyla Ermeni illeri olan Kars, Ardahan ve Kağızman’ı Türkiye’ye teslim etmiş, 

böylelikle yüz binlerce Ermeninin mahvına neden olmuş, bu hareketiyle Ermenilerle 

arasındaki tüm bağları koparmıştır. Ermenistan Cumhuriyeti savaş alanında kazandığı 

bağımsızlığın tanınmasını istemektedir; silahlarının başarısı düşmanlarımızı bile bu 

tanımayı yapmaya zorlamıştır. Ermenistan’ın pazarlığa girişmeden, Müttefiklerin 

dâvası için yaptığı fedakârlıkları göz önünde tutarak, Paris Konferansında hakettiği 

yerin, delegeleri aracılığıyla verilmesini Ermeni Milleti adına istemekle onur 

duyuyorum. 

“Kafkas Ermenileri, Cumhuriyetin Türkiye’nin Ermeni vilayetleriyle birleşmesini 

şu nedenlere dayanarak hararetle istemektedirler: 

“1. Çünkü, milletin iki esas kısmı olan, Türk Ermenistan’ı ve Kafkasya 

Ermenistan’ı, birbirlerinden tamamen keyfi bir şekilde ayrılmış olmalarına rağmen, 

temel nitelikleri itibariyle aynıdır; aynı dili konuşurlar, aynı geleneklere, adetlere, dine, 

kiliseye ve dinî öndere, tüm Ermenilerin Katolikos’una, sahiptirler. 

“2. Ermenistan’ın iki kısmı, kuzeyde Lori (Gori?) ve Borchalu’dan aşağıya 

Akdeniz’e ve güney’de Ermeni Toros’larına uzanan tek bir coğrafya ve ekonomik 

bütünlüğü temsil etmektedir. 

“3. Bu milli birlik sadece tarihi haklar nedeniyle değil, aynı zamanda günümüz 

gereksinmeleri için de şarttır; zira medenî ve güçlü, yaklaşık 2.000.000 nüfusu olan 

Kafkas Ermenistan’ı, halen Türkler tarafından tahrip edilmiş ve nüfusu azaltılmış olan 

Türk Ermenistanı’nın eski haline getirilmesi ve yeniden örgütlenmesi için, yegâne 

yeterli temeli oluşturabilir. 



“4. Kafkas Ermenilerinin Türkiye’deki yurttaşlarıyla birleşme isteği, Kafkasya 

Ermenistan’ı halkının büyük bir kısmının Türkiye Ermenistan’ı kökenli olduğu ve 

geçen asır içinde Ruslar tarafından getirildiği gerçeğine dayanılarak daha da güçlü ve 

haklı olmaktadır. Gerçekten de Yeni Beyazıt, Kağızman, Aleksandropol, Akhaltzikh 

hemen sadece Türk Ermenileri tarafından meskûndur. 

“5. Tüm Ermenilerin dini merkezi, Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında, Arax 

(Aras) nehri kıyısındaki Ecmiyazin’dedir. Bu topraklar içinde Büyük Ermenistan’ın 

çeşitli hanedanlarının başkentlerinin neredeyse tamamı bulunmaktadır. Örneğin 

Armavir, Vagharcapat, Dvin, Artaçat, Yervandakert, Yervandacat ve Ani. 

“6. Ermenistan’ın merkezini oluşturan Arax (Aras) vadisi, hatırlanamayacak 

kadar eski zamanlardan beri, Ermeni kültür ve medeniyetinin merkezi olmuştur. 

Yukarıda değindiğimiz başkentlerin kalıntıları buna tanıklık etmektedir. 

“7. Ermeni birliği gereklidir, zira halkın ikiye bölünmüş durumu devam ederse bu 

bölünme bitmeyecek bir birleşme arzusunun meydana çıkmasına neden olacaktır; bu 

arzu da önlenemez karışıklık ve huzursuzluk yaratacaktır. 

“8. Türk ve Kafkas Ermenistan’ının birliği zaten gerçekleşmiş bir durumdur, zira 

Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında halen, savaş sırasında Türklerin katliamından 

kaçmış 400 ila 500.000 Türk Ermenisi bulunmaktadır; bunların genç kuşakları bütün 

savaş alanlarımızda özgürlüğü elde etmek için çarpışmıştır. 

“Kafkas Ermenileri ise son otuz yıl boyunca devamlı olarak gençlerinin en 

iyilerini, Durman, Vartan, Dro ve daha birçok şanlı kumandanların önderliğinde, Türk 

zulmüne karşı çarpışmak ve Türk Ermenistan’ını Osmanlı boyunduruğundan 

kurtarmak için (cepheye) yollamışlardır. 

“Tarihimiz sadece birlik ve beraberliğin Ermeni halkına faydalı olduğunu 

göstermektedir.” (Kaynak: Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 

The Paris Peace Conference, 1919 (United States Government Printing Office, 1948) Cilt IV, 

sayfa 139-157, Aktaran, Ermeni Araştırmaları, sayı 22, İngilizce metin ve Türkçe çevirisi, s. 

193-205) 

Şimdi gelelim Boghos Nubar Paşa’nın konuşmasına. Yalnız bu konuşmanın tamamını 

aktarmayacağız. Tamamını okumak isteyen arkadaşlar adı geçen dergiye bakabilirler. 

  

“BOGHOS NUBAR PAŞA şu beyanda bulundu: 

“Sabrınızı taşırmamak için mümkün olduğu kadar kısa konuşacağım. Bâb-ı 

Ali’nin, Berlin Kongresinden beri yaptığı birçok reform vaadini hatırlatmanın gereksiz 

olduğunu düşünüyorum. Bu vaatler hiçbir zaman yerine getirilmedi. Sizin de gayet iyi 

bildiğiniz katliam ve sürgünleri de hatırlatmama gerek yoktur. Kurbanları bir milyona 

yaklaşan hatta daha bile fazla olan, şimdiye kadar tarihin kaydettiği her dehşeti aşan, o 

duyulmamış cinayetleri de yayınlanmış olan resmi kayıtlardan biliyorsunuz. 

“Bununla beraber, savaşın başında Türk Hükümetinin Ermenilere bir tür özerklik 

vermeyi önerdiğini ve karşılığında da Kafkasya’yı Ruslara karşı ayaklandıracak 

gönüllüler istediğini hatırlatmak isterim. Ermeniler bu öneriyi reddettiler ve kendilerini 

kurtarmasını bekledikleri Müttefiklerin yanında tereddüt etmeden yer aldılar. 

“Ermeniler savaşın ilk günlerinden ateşkes imzalanıncaya kadar tüm cephelerde 

Müttefiklerin yanında çarpıştılar. 

“Ermenilerin Kafkasya’da neler başardıklarını tekrarlamayacağım. Ermenistan 

Cumhuriyeti Başkanı olan Bay Aharonyan biraz önce size, benim yapabileceğimden çok 

daha iyi bir şekilde, geniş bir açıklamada bulundu. 

 “Bununla beraber, Suriye ve Filistin’de, Müttefik devletler arasında anlaşma 

imzalandığı 1916 yılında, Fransız Hükümeti’nin (Ermeni) Milli Delegasyonu’na yapmış 

olduğu davet uyarınca, Légion d’Orient’da toplanmış olan beş bin kadar Ermeni 



gönüllüsünün (o bölgedeki) Fransız güçlerinin yarısından fazlasını oluşturduğunu, 

Suriye’yi kurtaran büyük Filistin zaferine parlak bir katkıda bulunduğunu ve General 

Allenby’nin kendilerine resmi bir tebrik gönderdiğini belirtmek isterim. 

“Son olarak Fransa’da, şanlı ve şerefli bir birlik olan Légion Etrangère’de Ermeni 

gönüllüleri yiğitlikleri ve dayanıklı olmalarıyla temayüz ettiler. Savaşın başında 800 

kadar olan gönüllülerde ancak 40 kişi hayatta kaldı. Geri kalanlar hepsi savaşta düşman 

karşısında öldü. 

“(Ermenilerin) bu askeri katkısı Müttefik Hükümetler tarafından resmen ve 

hararetle takdir edildiği için bu konu üzerinde daha fazla durmama gerek yoktur. 

Belirtmek istediğim tek husus Ermenilerin İtilâf Devletlerinin davasına bağlılığının, 

maruz kaldıkları katliam ve sürgünlerin saiklerinden biri olduğudur. 

“Ermeniler bu nedenle savaşan taraf olmuşlardır. Sonunda Müttefiklerin tam bir 

zafer kazanmaları Ermenistan’ı Türk boyunduruğundan kurtarmıştır. Bu bir gerçektir. 

Katliam ve sürgün kurbanlarına savaş alanındaki kayıplarımız da eklenince Ermenistan 

tarafından yaşam olarak ödenen bedelin herhangi bir diğer muharip milletin ödediği 

bedelden daha ağır olduğunun ortaya çıkacağını sözlerimize eklemek isteriz. 

Ermenistan’ın kaybı, 4,5 milyon olan toplam nüfusu içinde 1 milyonu aşmaktadır, 

Ermenistan bağımsızlığını silahla ve çocuklarının kanıyla kazanmıştır. 

“İki tür gözlemde bulunmak istiyorum. Önce, bizim anladığımız şekilde, 

gelecekteki Ermeni devletinin sınırlarından bahsetmek istiyorum. Sonra sizlere nüfusa 

dair bazı ayrıntılar vereceğim. 

“ Sınırlar. 

“Talebimiz bağımsız Ermenistan’ın tüm Ermeni topraklarını içermesi ve şu 

yerlerden oluşmasıdır: 

“1. Kilikya (Maraş Sancağı dâhil), Erzurum, Bitlis, Van, Diyarbekir, Harput, Sivas 

ve Karadeniz’e çıkış için Trabzon Vilâyeti’nin bir bölümü 

“2. Halkı, Türkiye’deki kardeşleriyle tek bir Ermenistan Devleti altında birleşmek 

isteyen Kafkasya’daki Ermenistan Cumhuriyeti toprakları. 

“Bu Devletin, gelecekteki Ermeni Devleti’nin, sınırlarına Ermeni olmayan toprak-

ları dâhil etmek istediğimiz bazen söylenmiş ve yazılmıştır. Bu doğru değildir. Böyle bir 

talebimiz olmadıktan başka, aksine, nihai sınırların tarafımızdan değil, tarihi, coğrafi ve 

etnik hakları esas alarak çalışacak olan bir karma komisyon tarafından saptanmasını 

istiyoruz. Söz konusu eyaletlerin veya Ermeni vilayetlerinin halen mevcut idarî sınırları 

keyfi ve yanlıştır. Bu sınırlar, Âbdülhamit tarafından siyasi amaçlarla, Müslüman (bir) 

çoğunluk yaratılabilmesi için, Ermeni olmayan bölgelerin de dâhil edilmesiyle keyfi ola-

rak çizilmiştir. Talebimiz, bu dışarıda kalan, genellikle Kürt veya Türk olan bölgelerin, 

(Ermenistan’dan) ayrılmasıdır. 

“Böylece, esas itibariyle Kürt olan Hakkâri’nin tamamı ve Diyarbekir’in güneyi 

Ermenistan’ın dışında bırakılmalıdır; aynı şekilde Türk bölgesi olan Sivas’ın batısı ve 

birçok yer de... Trabzon’a gelince, ahalisinin çoğunluğunun Rum olduğunu kabul 

ediyoruz, ancak Trabzon Limanı yukarı (kuzey) Ermenistan’ın tamamı için 

Karadeniz’e tek çıkış yerdir. Talebimiz ayrıca Venizelos’un bildirisine de uymaktadır. 

Memnuniyetle belirtmek isterim ki Venizelos, Barış Konferansı’na sunduğu Muhtıra’da 

bu konuyu büyük bir adalet duygusu içinde ele almıştır. 

“Suriye ile sınırımıza gelince, son günlerde Suriyeli komşularımız kısa süre önce, 

Suriye’ye dâhil etmek istedikleri Kilikya’nın büyük bir kısmı için, son derece yersiz olan 

taleplerde bulundular. 

“Bunlara (taleplere) devam edilmemelidir. Kilikya esas itibariyle bir Ermeni 

bölgesidir. 1375 yılına kadar dört asır süreyle burada son Ermeni Krallığı mevcut 

olmuştur. Zeytun bölgesi gibi bazı yerleri zamanımıza kadar Ermeni prenslerinin 



idaresinde yarı bağımsız durumunu korumuştur. Kilikya’nın Merkezi olan Sis’te, 

Türkiye’deki bütün Ermenilerin ruhani önderi olan Katolikos, hatırlanamayacak kadar 

eski zamanlardan günümüze kadar, dini makamını korumuştur. 

“Nüfusa gelince büyük çoğunluğu Ermeni ve Türk’tür. Suriyelilerin sayısı 

önemsizdir. Savaştan önce Kilikya’da 20.000 Suriyeliye karşılık 200.000 Ermeni vardı. 

Eski ve yeni dünyaya dair hiçbir atlas Kilikya’yı Suriye’ye dâhil göstermez. Coğrafi, 

tarihî ve etnik bakımdan Kilikya Ermenistan’ın ayrılmaz bir parçasıdır ve Akdeniz’e 

doğal çıkışıdır. 

“Kilikya’yı Suriye’ye dâhil etmek amacıyla Suriye Komitesi yayınlarında 

gösterildiği gibi, Suriye’nin kuzey sınırı Toros değil Amanos Dağları’dır. 

“(…) 

“Katliam ve sürgünlerden sonra Ermenistan’da Ermeni kalmadığı veya her hâl ve 

kârda kalanların önemsiz bir azınlık oluşturduğu iddia edilmiştir. Memnuniyetle 

söyleyeyim ki bu doğru değildir. 

“Önce, bugün kimsenin tartışmadığı ilkelere göre, ölüler yaşayanlar gibi 

sayılmalıdır. Bütün bir ırka karşı işlenmiş tarifsiz cinayetlerin faillerine yarar sağlaması 

hoş görülemez. Fakat bütün bir halkı ortadan kaldırma amacına erişilememiştir. Bu 

savaştan sonra Ermeniler, savaştan önce olduğu gibi, Türklerden, hatta Türkler ve 

Kürtlerin toplamından, bile, daha fazla olacaklardır. 

“Aslında, Ermeni kayıpları çok büyük olmakla beraber, savaşta Türklerin 

kayıpları daha aşağı olmamıştır. Bir Alman raporu; savaş, salgın hastalıklar ve kıtlık 

nedeniyle, Türklerin kayıplarını 2,5 milyon olarak vermektedir. Bu duruma tedbirsizlik, 

yeter sayıda hastane personeli ve ilaç olmamasının yarattığı korkunç tahribat neden 

olmuştur. 

“Bu kayıpların en aşağı yarısı, Türklerin fiiliyatta sadece buradan askere aldığı ve 

Rus ve Ermeni orduları tarafından istilâ edilmiş olan Ermeni Vilayetleri halkı 

tarafından verilmiştir. Böylece şayet Türk halkının en az Ermeniler kadar ağır kayıplar 

verdiği kabul edilirse Ermeniler, daha önce de olduğu gibi, halen de çoğunluktadır. 

Kafkasya ve Türkiye Ermenilerinin hararetle istedikleri gibi Kafkasya’daki Ermeni 

Cumhuriyeti Türk Ermenistanı’yla tek bir devlet kurmak üzere birleşirse bu çoğunluk 

daha da büyük olacaktır. 

“Bay Aharonyan az önce durumu sizlere sundu ben de bütün söylediklerini 

destekliyorum. Bu konunun Ermeniler için çok önemli olduğunu özellikle vurgulamak 

istiyorum, zira Ermenilerin iki grubu birbirine tâbidir. Kafkasya Ermenileri Türk 

Ermenilerinden daha kalabalıktır. Ancak Türk Ermenileri verimli topraklar 

bakımından daha uygun durumdadır. 

“Daha önce belirtildiği gibi (ve belki tekrarına gerek olmadan) iki grup arasında 

ırk, kan ve dil bağları vardır. Gerçekte bizler kardeşiz. Kafkasya Ermenileri bu bölgeye 

Türkiye’den kaçmak için yerleşmişlerdir. Şimdi tek arzuları doğdukları topraklara 

dönmektir. Kafkas Ermenileri sayesinde, savaştan önceki katliamlar için, 1914 ve 

1915’te Rus ve Müttefik Hükümetlerinden Türkiye Ermenileri lehine Türkiye’ye 

girişimde bulunmaları istenmişti.” (agy, s. 211-213) 

“(…) 

“Geriye size Ermeni politikası, talepleri ve emellerinden bahsetmem kaldı. Coğrafî 

açıdan Ermenistan Devleti’nin ne anlama geldiğini Size anlattım. Milli Delegasyon bakı-

mından, siyasi alanda programımızın hiçbir şekilde değişmediğini belirtmem gerekmek-

tedir. Büyük Müttefik Devletlere daha önce açıklamak şerefine nail olduğum bu 

program üç noktada özetlenebilir: 

“1. Türk Boyunduruğundan kurtuluş 



“2. Esaret altındaki Ermeni halkını kurtarmak yeterli değildir. Ermeniler şimdi 

zayıf durumda olduğundan Büyük Devletlerin ortak himayesini talep ettim. (Bu) 

toplantının karşı çıkacağını bildiğimden ortak idare talep etmedim. Şimdiye kadar 

kondominoyumun talihsiz örnekleri görülmüştür ve (bu) toplantının bu konuda bir 

diğer örnek yaratmaya kendini hazır hissetmediğini biliyorum. Bir Mısırlı olarak bunun 

ne anlama geldiğini gayet iyi biliyorum. 

“Büyük Devletlerin ortak himayesinden, dışarıdan gelen saldırıları önleyen ve iç 

siyasî ve idarî işlere müdahale etmeyen bir tür himaye kastediyorum. 
“3. Büyük himayeci devletlerin içlerinden birine veya diğerine 

Ermenistan’ı örgütlenmesi ve idare edilmesi için manda (vekâlet) vermeleri 

gerektiğini başından beri talep ettim. 

“Bu 1915’te kabul ettiğimiz programdır. Başkan Wilson tarafından Milletler 

Cemiyeti fikri ortaya atılınca değişiklik yaptık ve programımızı yeni fikirlere uyarladık. 

“Türk boyunduruğundan kurtulmuş olduğumuza göre programımızın ilk noktası 

artık gerçekleşmiştir. Gazete haberleri doğruysa, Barış Konferansı Türklerin zulmü 

altındaki halkları, mandacı bir devlet (aracılığıyla) Milletler Cemiyetinin himayesi 

altına almaya karar vermişse, programın diğer iki maddesi de gerçekleşmiş demektir. 

Böylece emellerimize kavuşacağımızı görmek kesin ümidimizdir. 

“Şimdi Barış Konferansı’nın adalet duygusuna güvenmemiz gerekmektedir ve 

konferansın milli taleplerimizi içeren programı onaylayacağından kuşku duymuyoruz. 

Büyük Devletler şimdi Ermenileri tanımakta olup onlara güvenebilirler; Ermenilerin 

milli duyguları, yaşama gücü ve askeri değeri savaş sırasında çarpıcı bir şekilde ortaya 

çıkmıştır.” (agy, s. 215) 

Evet, arkadaşlar, ne diyor Ermenistan Cumhuriyeti Başkanı Avetis Aharonyan? 

Müttefiklerin davasını desteklemek için “Türkiye’de ve tüm dünyadaki Ermeniler, Rus 

generallerin kumandası altında, Rus birlikleriyle yan yana dövüşmek için, masrafları kendileri 

tarafından karşılanarak, Ermeni birlikleri kurulmasını ve desteklenmesini Çar hükümetine 

önermiştir. Paris’teki Rus Büyükelçiliği arşivleri bunu doğrulamaktadır”. 

Ne zaman yapıyor Ermeniler Çar Hükümetine bu öneriyi? 

“Savaşın başında”. Yani Birinci Emperyalist Talan-Paylaşım Savaşı’nın başında. 

1914’te. 

Sonra ne olmuş? 

“Çar hükümeti, Paris’teki Büyükelçiliği aracılığıyla, Ermenilerin kişisel olarak Rus 

Ordusuna katılmasının tercih edildiğini bildirmiştir. Ermeniler derhal bunu kabul etmiş ve 

1914, 1915, 1916 ve 1917 yıllarında dünyanın her yanından gelen Ermeni gönüllüleri Rus 

Ordusunun muvazzaf askeri olan Ermenilerle birlikte Müttefiklerin davası için 

çarpışmışlardır; 180.000’den fazla Ermeni, milletlerin özgürlüğünü savunmuş ve ortak davaya 

gösterilen bu bağlılık, iki yıl süren ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Ermeni vilayetlerini harap 

eden katliama neden olan Osmanlılar ve Genç Türklerden nefret edilmesini Ermeni Halkına 

aşılamıştır.” 

Her şey ne kadar açık itiraf ediliyor değil mi? 

Bugün Türk düşmanlığı güden, Türkleri soykırım yapmakla suçlayan Ermeni önderleri 

işte bu sebepten “Ortak Tarih Komisyonları kurulması” ve 1915 olaylarının araştırılması 

önerisini reddediyorlar. Çünkü sadece Osmanlı değil, İngiliz, Rus, Fransız, ABD arşivleri de 

gerçeğin bu anlatılanlar gibi olduğunu kanıtlayan belgelerle doludur. Onlar, İngiliz ve ABD 

Emperyalistlerinin ürettiği savaş propagandası olan yalanın sürgit devam etmesini ve bu 

gerçeklerin ortaya çıkmamasını istiyorlar. 

“Ortak davaya gösterilen bu bağlılık” yüzünden başımıza bunlar geldi diyorlar. Ve bu 

“bağlılık” yüzünden, biz, “Osmanlılar ve Genç Türklerden nefret edilmesini Ermeni halkına 

aşıla”dık, diyor. 



A. Aharonyan, “Kafkas Ermenileri ise son otuz yıl boyunca (yani ortalama 1890’lardan 

beri) devamlı olarak gençlerinin en iyilerini”, “Türk Ermenistan’ını Osmanlı 

boyunduruğundan kurtarmak için (cepheye) yollamışlardır” diyor. 

Osmanlı’ya 30 yıldan beri savaş açmış durumdayız, diyor. Bu savaş, yukarıda 

kanıtladığımız gibi haksız bir savaştır. 

  

Haksız amaçlar peşindeki Ermeni burjuvazisi 

Ekim Devrimi’ne ve Sovyet İktidarı’na da düşmandır 
A. Aharonyan, sadece Osmanlı’ya ve Türklere değil, yukarıdaki konuşmasında çok açık 

biçimde görüldüğü gibi, 1917 Büyük Ekim Devrimi’ne de, Lenin’in, Stalin’in önderliğindeki 

Sovyet İktidarı’na da aynı oranda düşmandır. Çünkü o ve temsil ettiği Ermenistan Devleti, 

“Müttefikler” denen emperyalist haydutların yardakçısıdır. Umudunu tümüyle onlara 

bağlamıştır. Kaderini, Çar Hükümeti’ne ve Batılı Emperyalist Devletlere teslim etmiştir. Ya 

da onlarla kader birliği etmiştir. 

Bu kader ortaklığı sebebiyle, “180.000’den fazla Ermeni”, Osmanlı’ya karşı 

savaşmıştır. 180.000’den fazla askere sahip olan bir ordu, koca bir ordu demektir. 

ABD’nin şu anda Irak’ta 145.000 askeri vardır. Irak’taki emperyalist işgal ordusunun 

toplam sayısı da 160.000 askerdir. 

A. Aharonyan’ın itirafları, 1915 trajedisinin sorumlularını da, sebebini de çok açık 

olarak ortaya koymaktadır. 

Ermeniler, yine o zamanlar “Tatarlar” diye adlandırılan Azerilere ve Gürcülere karşı da 

düşmanca yaklaşıyorlar ve onlara da saldırmaktan geri durmuyorlar. A. Aharonyan, bunu, 

“Bazı Kafkas komşularımızın bize ve İtilaf Devletleri’ne karşı gösterdiği husumetin yarattığı 

sonsuz güçlüklere rağmen” diyerek ortaya koyuyor. 

Bir alt paragrafta daha da açıyor: 

“Tatarlar ve Kürtler açıkça Türkiye’nin yanında yer alarak gerimizde 

örgütlendiler ve bize engel olmak için her şeyi yaptılar. Geçmişte aynı dini inançla ve 

çekilen ızdıraplarla bağlı olduğumuz Gürcüler bizim tarafımızda yer almayı görev 

addetmediler.” 
Görüldüğü gibi Ermeniler, haksız ulusal taleplerini gerçekleştirmek için Emperyalist 

haydutların safında, tüm bölge halklarıyla kanlı bıçaklı oluyorlar. O halklara kötülük 

ediyorlar, acılar çektiriyorlar. Tabiî aynı ölçüde kendileri de acılar çekiyorlar. Burada suçlu 

tabiî ki Ermeni burjuva önderlerdir. Ermeni Halkı değildir. Ermeni burjuvazisinin bu hırsı, 

açgözlülüğü, gözü dönmüşlüğü, mantık ve hakkaniyetten uzaklaşmışlığı ve en önemlisi de 

Batılı Emperyalist haydutların (tabiî Rus Çarlığı’nın da) oyununa gelmesi, o acılı Tarihin 

yaşanmasının en önemli sebebidir. 

Ermeniler, “Büyük Ekim Devrimi”yle en önemli müttefiklerinden birini (Rus Çarlığı’nı) 

yitirmiş olmalarına rağmen, davalarından vazgeçmiyorlar. “Milli Konsey etrafında 

birleş”iyorlar ve Türklere karşı “Seferberlik ilan edi”yorlar. Sonra da ne yaptıklarını anlatıyor 

A. Aharonyan. Diyor ki: 

“Müttefiklerden uzakta olmamıza, vaat edilen yardımların gelmemesine, yalnız ve 

terk edilmiş olmamıza ve hatta komşularımız tarafından rahatsız edilmemize rağmen 

kendimizi bu en yüce mücadeleye bir kez daha attık. Amacımız, Müttefiklerin hiçbir 

şekilde şüphe etmediğimiz zaferini beklerken, muzaffer olmasak bile, Türklerin 

Kafkasya’nın içine doğru ilerlemesini durdurmaktı. 

“Askeri yeteneği Rus Ordusu tarafından da çok takdir edilen General 

Nazarbekyan Başkumandan atandı ve Abdülhamit’e ve Türk zulmüne karşı otuz yıl 

mücadele etmiş olan meşhur Andranik Türk Ermenilerinden kurulan tümenin başına 

getirildi. İşte bu Ermeni Ordusu Rusların terk ettiği cepheye girdi ve Erzincan’dan İran 

sınırına kadar bu cepheyi elde tuttu. 



“Çok üstün bir düşmana karşı eşit olmayan mücadele 7 ay sürdü. En kanlı savaş-

lar Erzincan ve Van’da yer aldı. Erzurum, Sarıkamış, Kars kalesi, Gümrü, Serdarabat 

ve Karakilis’de (Karakilise) çarpışmalar oldu ve Türkler ağır bir şekilde kaybettiler. 

Bizzat Ben, moral verebilmek için, Sarıkamış’a gittim. Ermenilerin bu kahramanca 

direnişi sadece Türklerin Kafkasya’nın içlerine doğru ilerlemesini engellemekle 

kalmadı; fakat aynı zamanda ordusunu meşgul etmekle Mezopotamya’ya inişlerini 7 ay 

önledi ve Suriye güçlerinin büyük bir kısmının yönünü değiştirmekle General 

Allenby’nin zaferine yardımcı oldu.” (agy, s. 201) 

A. Aharonyan diyor ki; bizim savaşmamız sayesinde, Müttefik orduları, Suriye 

Cephesi’nde Osmanlı Ordusunu yenebildi. Tabiî bunu usturuplu söylüyor: “General 

Allenby’nin zaferine yardımcı oldu” bizim Osmanlı’yı yukarıda savaşarak oyalamamız, diyor. 

İşte bu dönem, yani “Büyük Ekim Devrimi” sonrasında Çar Ordusu’nun savaş dışı 

kaldığı, Ermenilerinse ayrı bir askeri örgütlenmeye giderek bütün cephe boyunca inisiyatifi 

ele geçirebilmek için olanca gücüyle davrandığı dönem, Osmanlı’nın Müslüman halkları için 

tam bir felaket olmuştur. Büyük, korkunç acıların yaşandığı dönem olmuştur. Kürt, Çerkes ve 

Türk Halkı en acımasız kıyıma bu dönemde uğramıştır. 

Bölge, Rus Çarlığı Ordusu’nun işgal ve hâkimiyetindeyken, bölge halkına yapılan 

haksızlıklar, baskılar ve zulüm diyelim isterseniz, belirli bir sınır içinde tutuluyordu. 

Muhakkak ki, sömürücü sınıfların yürüttüğü her savaşta halklar acılar çeker. Savaş hukuku 

çokça ihlal edilir. Ama bunların bir ölçüsü, sınırı-haddi olur. Rus Ordusu’yla birlikte çarpışan 

Ermeniler fırsat buldukça yine katliamlar yapıyordu. Ama Rus Ordusu bunu önemli ölçüde 

engelliyordu. Tabiî gördüğü, bildiği yerlerde. 

Büyük Ekim Devrimi’yle birlikte Rus Ordusu, daha da doğrusu Çar Ordusu, ne 

yapacağını bilemez hale geliyor. Eskiden olduğu gibi davranamıyor. Zaten devrimden 

etkilenen ve emperyalist savaştan bezen askerler de komutanlarına itaat etmez oluyorlar. Bir 

an önce evlerine dönmek istiyorlar. 

Ermeniler, Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın başından itibaren emperyalistlerle 

ittifaka girmişlerdir. Bir bölümü onların düzenli ordularının safında çarpışmıştır Osmanlı’ya 

karşı. Bir bölümüyse başıbozuk (sivil) silahlı çeteler oluşturarak Osmanlı Ordusu’nu arkadan 

vuruyor, Müslüman halkın yaşadığı köyleri, kasabaları, mahalleleri basıp, cana kıyıp ırza 

geçiyorlardı. Fakat Büyük Ekim Devrimi sonrasında, bu saldırılar katlanarak artmıştır. 

Bu dönemde nerelerin Rus Ordusu’nun işgali altında olduğunu bir görelim: 

“1917 Ekim’inde Rus cephelerinde durum kabaca şu görünümdeydi: Kafkas 

cephesinde; Çarlık Ordusu Anadolu içlerine kadar ilerlemiş, Trabzon’un batısından, 

Erzincan-Kemah yolundan Dersim ve Murat Suyunun güneyinden Van Gölüne ve 

Başkale’ye kadar uzanan bir hattı tutmaktaydı. Bu çizginin doğusunda ve kuzeyinde 

kalan topraklar 1916 yazından beri ele geçirilmiş, ancak 1917 Şubat Devrimi yeni bir 

ileri harekâtı engellediğinden cephenin yeri değişmemiş ve durum bu şekilde Ekim 

Devrimi’ne kadar sürmüştür.” (Stefanos Yerasimos, Kurtuluş Savaşında Türk-Sovyet 

İlişkileri, s. 11) 

  

Rus Subaylarının tanıklığıyla 

Ermenilerin yaptığı katliamlar 

Rus Ordusu’nun, Ermeni gönüllülerle birlikte işgal ettiği bu bölgede, Devrim öncesinde 

Rus Ordusu duruma hâkimdi ve Ermenilerin yaptığı zulmü, katliamı sınırlandırabiliyordu. İki 

örnek verelim buna: 

1) “VAN RUS KITALARI KOMUTANI GENERAL NİKOLAYEF’İN KAFKAS 

ORDULARI KOMUTANI’NA ÇEKTİĞİ TELGRAF. (Tarih 1 Temmuz 1915) 

“Ermeni gönüllüleri, çalınmış ganimetleri götürürken bunları önlemeye memur 

Rus askerlerine Ermeniler tarafından ateş edilmiştir. Bundan başka, gönüllüler devamlı 



yağma yapmakta ve her türlü cinayetleri işlemekten zevk almaktadırlar. Bu çoğalan 

cinayetlere son vermek maksadıyla Van’da divan-ı harp kurulmuştur. Bunlara mani ol-

mak için ayrıca disiplin birlikleri teşkiline lüzum görülmüştür. 
“General NİKOLAYEF…” (Doç. Dr. Azmi Süslü, Ruslara Göre Ermenilerin Türklere 

Yaptıkları Mezalim, s. 27) 

2) “GENERAL BOLKOVİTİNOF’UN MEKTUBU. (Rus Generali Bolkovitinof bu 

mektubunu 12 Temmuz 1915 tarihinde Kafkas Genel Valisi Prens Voronsof Daşkof’a 

yazmıştır.) 

“Asaletmeâb, 

“Türkiye ile savaş başlamadan önce bizim Ermeni gönüllü teşkilâtı kurmamıza 

izin vermiştiniz. 11 ay içinde tarafınızdan verilen görevin yerine getirilmesi için bizler 

elimizden gelen gayreti sarfettik. Gerek bizim, gerek milislerin hareketleri yüksek 

emirlerinizin gereklerine uyularak yapıldı. Hiçbir şikâyet duyulmadı. Bununla beraber, 

Van’ın alınmasından sonra, gönüllülerimizin en fazla faaliyette bulundukları sırada 

askerî idarede temsilci bulunan A. İ. Hadisoff, 1 Temmuz’da 6348 numaralı bir bildiri 

aldı. Bu emrin muhtevası şöyle idi: 

“Ordu kumandanı başkumandana arz eder. General Nikolayef Van’dan 

bildiriyor. Çalınmış savaş ganimetlerini götüren Ermeni gönüllülerini bırakmayan 

askerlerimize, bu gönüllüler tarafından ateş edilmiştir. Bundan başka gönüllüler 

tarafından birçok haydutluk ve yağma yapılmıştır. Bu cinayetlere son vermek için, 

Van’da bir askerî mahkeme kurulmuştur.” 

“Bu sebeple kumandan, eskilerin arasında disiplinin teminine kadar, yeni gönüllü 

bölükleri kurulmasını yasaklamıştır. Bunu Asaletmeâb’ın emriyle bildiririm. 
“General   BOLKOVİTİNOF 

“İmza” (agy, s. 29) 

Gördüğümüz gibi, Rus kumandanlar, Ermeni çetelerini ellerinden geldiği ölçüde 

frenlemeye çalışıyorlar. Bu nedenle de yapılan katliamlar sınırlandırılabiliyor. Her 

istediklerini gönüllerince gerçekleştiremiyor Ermeniler. 

Şimdi de Ekim Devrimi sonrasında yapılanlara bakalım. Birkaç örnek de bunlardan 

verelim: 

“KAFKAS RUS ORDUSU KOMUTANI GENERAL ODİŞELİDZE’NİN KAFKAS 

OSMANLI ORDU KOMUTANI’NA ÇEKTİĞİ DİĞER TELGRAF. (Tarih 9 Şubat 1918) 

“Ermeni ihtilâlini organize etmek amacıyla Fransız veya İngiliz 

Genelkurmayından Morel adında bir Albay, Şubat ayında (1918) Erzincan’a gelmiş ve 

bölge Komutanına “Türklerin Erzincan-Erzurum yolu üzerindeki Rus askerî 

konvoylarına hatta şehre saldırılarda bulunduklarını” iddia etmiştir. Morel aynı 

zamanda, halklarının Türk çetelerine yardım ettiklerini iddia ettiği Erzincan-Erzurum 

yolu üzerinde bulunan Müslüman köylerinin tamamen imha edilmesi için emir verdiğini 

de ilave etmiştir. Kontrolümüz altındaki bölgelere sığınan yaralıların birbirini 

doğrulayan ifadeleri, zikrettiğimiz Albay Morel’in idaresinde bir Ermeni ihtilâlinin 

düzenlendiği hakkındaki istihbaratın doğruluğunu teyid etmektedir. 

“Rus Ordusu kumandan yardımcısının, Albay Morel’in “karargâh askerleri” diye 

adlandırdığı askerlerin gerçekte Murad adlı birinin idare ettiği Ermeni çetelerinden 

ibaret olduğuna dair bilgileri mevcuttur. 

“Albay Morel’in sözde kumanda ettiği “Erzincan Karargâhı”nın Kelkit’teki Rus 

delegelerinin emniyetini bile sağlamaktan âciz olması, Albay Morel’in gülünç bir Rus 

üniforması giymiş bir Ermeni çete reisinden başka biri olmadığını da ispat etmektedir. 

“Kontrolümüz altındaki bölgelere sığınmış olan Erzincan halkının beyanâtına 

göre, çetebaşı Murad, bütün Müslümanların kilise meydanında toplanmalarını 

emretmiş ve Ermeni çeteleri, halkı evlerinden zorla çıkararak onları gruplar hâlinde 



Vahid Bey’in evine getirmişlerdir. Gece Ermeni çeteleri Vahid Bey’in evini, diğer birçok 

evi ve kışlaları yakmışlardır. 100’den fazla kadın ve çocuk alevler arasında can vermiş; 

alevlerden kurtulmak için kendilerini pencerelerden atanlar ise, tüfeklerle veya 

kasaturalarla öldürülmüşlerdir. 

“Erzincan’ın ileri gelenlerinden Hulusi Efendi, kaçmayı başarmış ve bize ulaşarak 

yangındaki mutsuz kurbanların can çekişen çığlıklarını işittiğini beyan etmiştir. 

“Arşak isimli diğer bir Ermeni çetebaşı da, çevre köylerdeki halka Bayburt’ta 

toplanmalarını söylemiş, ancak Erzincan katliâmını öğrenmiş olan halk, aileleriyle 

birlikte karlarla örtülü dağlara kaçmışlardır. 

“İşte cephemize yakın bölgelerde işlenmiş olan ve Rus Komutanlığına usulünce 

haber verilen vahşet olaylarından birkaçı daha: 

“Erzincan belediyesinin önceki sekreteri Mehmed Efendi’yi kaçırmış olan 

Ermeniler, onun annesini, karısını ve 4 çocuğunu katletmişlerdir”. 

“Ermeniler ayrıca, karısını zorla kaçırmak istedikleri Veysioğlu adındaki birini de 

katletmişlerdir”. 

“12 Ocak (1918) tarihinde Ermeniler Kelersen köyünü basmış, 15 Müslümanı 

bağlayarak hepsini de silahla öldürmüşlerdir”. 

“7 Ocak (1918)’de, Rus üniforması giymiş olan Ermeniler, Karadeniz kıyısındaki 

Fol köyünden 50’den fazla kadın ve erkeği kaçırarak Trabzon istikâmetinde 

kovalamışlardır. Bu mazlumlardan bazılarının cesetleri daha sonra nehirde 

bulunmuştur”. 

“Şarlıbazar’ın güneyinde bulunan Kızılağaç köyünde elleri bağlı cesetler 

bulunmuştur; bîçareler kasaturalarla parçalanmışlardır.” 

“Ermeniler, Kurcle ve Erikli yakınlarındaki köylerde bulunan ahaliyi katletmişler 

ve oralardaki birçok kadını alenen lekelemişlerdir”. 

“Tam bir ay boyunca Ermeni çeteleri, Şarlıbazar, Akkilise ve İnesil köylerindeki 

ahaliyi yağmalamış ve öldürmüşlerdir.” 

“50 kişilik bir Ermeni çetesi Ardasa’yı basmış, yağmalamış ve çarşısını 

yakmışlardır. Geri çekilen Rus birliklerinin, Sarpo, Sadak, Köse, Ardasa, Gümüşhane, 

İkisan, Bayburt, Tiran ve Erzurum ahalisine terkettiği bol mikdardaki yiyecekler, 

Ermeniler tarafından yağmalanmıştır”. 

“Çevreyle irtibatını kesdikleri Erzincan’da Ermeniler halkın büyük bir kısmını 

evlerinde diri diri yakmışlar; diğerlerini bir kiliseye doldurarak ateşe vermişlerdir. 

Ayrıca, bomba yerleştirdikleri şehir camiini havaya uçurmuşlardır”. 

“Ermeniler, Erzincan civarında 500 Müslümanın ayaklarını, ellerini bağlamışlar 

ve hepsini de kurşuna dizmişlerdir.” 

“Mir Hüseyin Ağa ve Dersim’in 800 ahalisi, Ermeni çetelerinden kaçarak Türk 

Ordusu’na sığınmışlardır.” 

“Yukarda zikrettiğimiz bu barbarlık hadiseleri, haberleri bize ulaşanların sadece 

bir kısmıdır. Türk cephesine yakın bölgelerde oturan mutsuz Müslüman ahalisinin 

acıklı akibetlerinden henüz haberdar değiliz ve bu şehitler listesinin feci şekilde 

uzamasından endişeleniyoruz. 
“General ODİŞELİDZE” (agy, s. 34-36) 

“İSTİHKÂM SUBAYI MOROZOF MEGUERDİTCHE’İN RAPORU 

“Bir taraftan münferid askerlerin Ermenilerin saldırılarına uğramaları, diğer 

taraftan da Türklerin genel bir kıyım hazırlığında bulundukları hakkındaki şayianın 

dolaşması, Albay Morel’i Ruslara karşı tecavüz edebilecek bütün ahalinin tevkif 

edilmesi için emir vermeye mecbur etmişti. Bu dakikadan itibaren hiçbir taraftan emir 

verilmeksizin katliâm başladı. Katliâma köylülerle birlikte muntazam askerler de 

iştirak etmekteydi. Katliâm en çok Ermeni kilisesi civarında icra edilmiştir. Yapılan 



nasihatlara rağmen katliâmın önüne geçmek mümkün olmamıştır. Erzincan ile 

civarında yaklaşık olarak 250 ila 300 Müslüman katlolunmuştur. 
“M. MEGUERDITCHE 

“İmza” (agy, s. 38) 

“(...) Nitekim Osmanlı Ordusu Erzincan’a geldiği zaman Ordu Komutanı’nın 16 

Şubat 1918’de Başkomutanlık Vekâletine yazdığı rapor aynen şöyledir: 

“Çardaklı boğazından Erzincan’a kadar olan bütün köyleri, hatta bir kulübe bile 

sağlam kalmamak şartıyla, tahrip edilmiş gördüm. Bahçelerin ağaçları kesilmiş, 

köylerden bir fert sağ kalmamıştır. Ermenilerin Erzincan’da yaptıkları faciaları dünya 

tarihi bugüne kadar kaydetmemiştir, üç günden beri Ermeniler tarafından öldürülüp 

meydanda kalan İslâm cenazeleri toplattırılmaktadır. Şehid edilmiş olan bu bigâne ve 

masum halk arasında memeden kesilmemiş çocuklar, doksan yaşını ikmal etmiş 

ihtiyarlar, parçalanmış kadınlar vardır.” A.g. Arşiv.” (agy, s. 38) 

“RUS SUBAYI MATOYEF’İN RAPORU 

“Ermeniler, emre ve disipline uymayarak birkaç İslâm köyünü yaktılar, failleri 

bulunamadı. Abbastuman ve Borcam’dan telgraf ve telefon kesildi. Bir tarafa çıkmak 

mümkün olmuyor. Köylüler bizden imdat istiyor, bizde imdat yok. 

“MATOYEF 
“İmza” (agy, s. 42) 

“YARBAY TWERDOKHLEBOF’UN HATIRASI 

“Rus İhtilâli başlarından itibaren 27 Şubat 1918’de Osmanlı kıtalarının 

Erzurum’u geri aldıkları tarihe kadar Ermenilerin Erzurum şehri ve havalisi Türk 

halkına karşı tavır ve hareketlerine dair. 

“Bu Hatıra, II. Rus Erzurum Kale Topçu Alayı Tarihçesi’ne ilave olarak yazılmış 

ise de, başlıbaşına bir vesika mahiyetine hâizdir. (agy, s. 45) 

“(…) 

“Bundan bir müddet sonra Erzincan’da Ermenilerin Türkleri toplu hâlde 

katlettikleri haberleri geldi. Bunun tafsilâtını bizzat Başkumandan Odişelidze’nin 

ağzından işittim ki, aşağıdadır: 

“Kıtal, doktor ve müteahhit tarafından tertip edilmiş, yani herhalde eşkiya 

tarafından tertip edilmemiştir. Bu Ermenilerin isimlerini kesinlikle bildiğim (bilmediğim 

olmalı – N. Ankut) için burada zikredemeyeceğim. Her türlü müdafaadan mahrum ve 

silahsız sekiz yüzden fazla Türkü katletmişlerdir. Büyük çukurlar açılmış ve bîçare 

Türkler bu çukurların başına sevk olunup hayvan gibi boğazlanmış ve bu çukurlara 

doldurulmuştur. Her grubu bir Ermeni sayarmış: “Yetmiş mi oldu? On kişi daha alır; 

kes!” deyince on kişi daha keserler, çukurlara atıp üzerlerine toprak doldururlarmış. 

Bizzat müteahhit, eğlenmek için seksen kişi kadar bîçareyi bir eve doldurup kapıdan 

çıkarlarken birer birer kafalarını parçalarmış. Erzincan kıtalinden sonra mükemmel 

silahlarla mücehhez Ermeniler Erzurum’a doğru ricate başladılar. Menzil hattını 

Türklerin tasallutundan korumak için birkaç topla birlikte menzile ricate mecbur olan 

bir Rus topçu subayı bir gün savaş gereği olarak Ermeni kıtalarından bazısını mevziye 

sokmak istemiş, muntazam savaş yapmak Ermenilerin hoşuna gitmediğinden, bir gece 

Rus subayları evlerinde uyurlarken evleriyle birlikte yakmak istemişler, evi 

tutuşturmuşlardır. Rus subayları pek güçlükle yangından kurtulmuşlar, çoğunun eşyası 

kamilen yanmıştır. 

“Erzincan’dan Erzurum’a ricat eden Ermeni eşkiya sürüleri, yolları üzerine 

rastgelen İslâm köylerini ahalisiyle birlikte mahvetmişlerdir. Menzildeki arabaları ve 

topçu cephanesini sevk ve nakil etmek üzere silahsız ve itaatkâr ahaliden, Türklerden, 

kira ile arabacılar tutulmuştu. Bunlar Erzurum’a yaklaştıkça, yollarda Rus 

subaylarının evlerine girdikleri zamandan istifade eden Ermeniler, bu Türkleri 



öldürmeye başlamışlardır. Dışarıdaki feryadı işitip imdat için dışarıya çıkan Rus su-

bayları, Türkleri kurtarmak için müdafaa edince, aynı akibete kendileri de dûçâr 

olacakları tehdidiyle ve silahla mukabele görmüşlerdir. Bu kıtal, hayvanca ve vahşetle 

icra olunmuştur. 

“Erzurum şehrinden Rus topçu subay gazinosunda topçu mülazımı Midivani şöyle 

bir vakanın şahidi olduğunu alenen beyan etmiştir: 

“Bir Ermeni, arabacılardan bir Türk’ü öldürmek için vurmuş, fakat Türk henüz 

ölmemiş, sırtüstü düşmüş, Ermeni elindeki sopayı can çekişen Türk’ün ağzına sokmak 

istemiş, dişleri kilitlenmiş olduğundan sopayı ağzına sokamayan Ermeni, Türk’ün 

karnını tekmeleye tekmeleye öldürmüştür.” 

“Ilıca kasabasında firar edemeyen Türklerin hepsinin katledilmiş olduğunu ve kör 

baltalarla enselerinden kesilmiş ve birçok çocuk cenazeleri gördüğünü bizzat Odişelidze 

söylemiştir. 

“Ilıca katliâmından üç hafta sonra Martın 11’inde oradan avdet eden Kaymakam 

Griyaznof müşahadelerini aşağıdaki şekilde hikâye etmiştir: 

“O, köylere giden yollarda azası tahrip edilmiş birçok cenazeye rastgelmiş. Her 

geçen Ermeni bunlara bir kere küfreder ve tükürürmüş. 

“12x15 sajen kare genişliğindeki cami avlusunda iki arşın yüksekliğinde cenaze 

yığılmıştı. Bunların arasında her yaşta kadın-erkek, çoluk-çocuk ve ihtiyarlar vardı. 

Kadın cenazelerinde cebren taarruz emareleri pek belirgin bir halde idi. Birçok kadın 

ve kızların tenasül uzuvlarına tüfek fişengi sokulmuştu. Ermeni kıtaları nezdinde telefon 

hizmeti ifa eden Ermeni kızlarından bir-ikisini Kaymakam Griyaznof cami avlusuna 

davet etmiş; Ermeni marifetlerini görüp iftihar etmelerini serzenişle teklif etmiş; 

götürmüş, o hâli gördükleri zaman, müteessir olacaklarına aksine sevinçle gülmeye 

başlamaları nefretle karışık hayretini mucip olmuştur. Çok müteessir olan Griyaznof 

bunları tazir ve tekdir etmeye başlamış; Ermenilerin, hatta kadın bile olsalar, en alçak 

ve vahşi bir cemaat olduklarını ve harb etmiş ve birçok faciayı görmüş bir subayın bile 

tüylerini ürperten bu vahşet levhası karşısında talim, terbiye ve mektep görmüş genç 

kızların sevinçle gülmeleri buna delildir, deyince bir parçacık sıkılmak lüzumunu 

hatırlarına getiren kızlar, sinirlerinin gevşemesinden güldüklerini ileri sürmüşlerse de, 

hunharca fikirlerini tevil edememişlerdir”. 

“Alaca menzil kumandanlığı müteahhidi olan bir Ermeni, 12 Martta Alaca’da 

yapılan vahşeti şöyle anlatmıştır: 

“Ermeniler bir kadını canlı olduğu halde duvara çivilemişler, sonra kalbini oyup 

başının üstüne asmışlardır!” 

“Ermeniler Erzurum’da birinci büyük kıtale 20 Şubat’ta teşebbüs etmişlerdir. 

Şimdi söylendiğine göre topçu neferleri sokaklarda ahaliden iki yüz yetmiş kişiyi 

yakalamış, bunları kâmilen soyduktan sonra, malum maksadı tatmin için hepsini 

kışlanın hamamına doldurmuşlardı. Bizzat benim son derece gayretim sayesinde 

bunlardan ancak sağ kalan yüz kişi kurtulmuştur. Diğerleri, güya benim meseleye 

vukufum dolayısıyla, neferler tarafından evvelce salıverilmiş olduğunu söylemişlerdir. 

Bu işin mürettibinin topçu kıtalarına bağlı piyade Ermeniler arasında subay vekili 

Karagudayef isminde bir vahşi olduğu anlaşılmıştır. Bugün sokaklarda birkaç Türk 

katledilmiştir. 

“2 Mart’ta Erzurum şömendifer istasyonunda Ermeniler, silahsız, itaatkâr 

Müslüman ahaliden on kişiden fazlasını kurşuna dizmişler, bunları müdafaa ve 

muhafaza etmek teşebbüsünde bulunan Rus subaylarını ölümle tehdit etmişlerdir. Bu 

esnada hiç kabahatsiz bir Türkü öldürdüğünden dolayı bir Ermeniyi hapsetmiştim. 

Umum Kumandan divan-ı harb teşkilini emretmişti. Eski kanun mucibinde cinayet icra 

edenler idam edilecekti. Ermeni subaylarından birisi bu mevkuf Ermeniye, cinayetinin 



cezası olarak idam edileceğini söylediği zaman, mevkuf Ermeni hiddetlenmiş, “bir Türk 

için bir Ermeni asıldığı nerede görülmüş!” diye bağırmıştır. Erzurum’da Ermeniler 

Türk pazarını yakmaya başladılar. 2 Mart’ta topçu alayının mıntıkası dâhilinde 

Tepeköy’ün bütün ahalisinin, kadın-erkek, çoluk-çocuk tamamen katledilmiş olduğunu 

işittim. Aynı günde Antranik Erzurum’a geldiğinden bu katliâmdan bahsederek 

faillerinin meydana çıkarılmasını söyledim. Ne netice çıktığı henüz malum olmadı. 

“Antranik, topçu subayları gazinosunda herkesin huzurunda disiplinin teessüs 

edeceğini vaadetti. Fakat icraat, vaad şeklinde kaldı. Hâlbuki Kafkas Hükümeti 

tarafından bilhassa disiplinin teessüsü için Antranik ile Doktor Zavrief Erzurum’a 

gönderilmişlerdi. Şehirde bir dereceye kadar gürültü azaldı. Halkı sağ kalmayan 

köylerde de tabiatıyla sükûn hâsıl oldu. Harekât-ı harbiye, Osmanlıların Ilıca’ya doğru 

geldiklerini gösterince, Erzurum şehrinde Ermeniler tarafından Türk ahalinin tevkifine 

tekrar başlandı. Bilhassa 10-11 Mart’ta tevkifler göze çarpacak dereceye çıktı. 11-12 

Mart gecesi Ermeniler, Rus subaylarını aldatarak katliâm yaptılar ve Türk askerinin 

korkusundan kendileri de firar ettiler. Katliâm tesadüfî olmayıp düzenlenmiş ve evvelce 

tevkif edilenlerle beraber Müslümanların hepsi tamamen yakalandıktan sonra birer 

birer katledilmişlerdir ki, o gece katledilenlerin yekûnunun üç bine ulaştığı 

Ermeniler tarafından iftiharla söylenmiştir. Müdafi Ermeniler o kadar azdı ki, iki topla 

bin beş yüz mevcuttan ibaret Türk askerine karşı duramayıp kaçtılar. Fakat yalnız bu 

gece zarfında yaptıkları katl pek çoktur. Katliâmın önüne geçmek tamamen 

Ermenilerin ileri gelenlerinin elinde idi. Binaenaleyh katliâma yalnız eşkiya değil, aydın 

Ermeniler de katılmışlardır. Ermenilerin aşağı tabakası, ileri gelenlere ve bilhassa 

içlerinde bazı temayüz etmişlerin emirlerine son derece itaatkârdır. Benim alayımın 

subayları tamamen Rus olduğu hâlde, erleri hemen tamamen Ermeni idi. Elimizde 

bunlara karşı hiçbir kuvvet olmamasına rağmen, emirlerimizi daima infaz ettirebildik. 

Bu erler, hiçbir zaman alenen cinayete teşebbüs edemediler. Hatta katliâm gecesi alayın 

nakliyesinin bulunduğu kışlada yalnız bir Rus subayı nöbetçi olduğu hâlde, seyis 

Türklerden hiçbirisi katlonulmamıştır. Şâyân-ı dikkattir ki, silahsız Türk seyisler kırk 

kişiden ibaret olup bunların etrafında bulunan Ermeni topçu neferlerinin yüzlerce 

olmasına karşılık, hiçbir Müslümanın burnu kanamamıştı. 

“Hiç ayırım yapmaksızın bütün Ermeni mütefekkirlerinin cinayette parmakları 

olduklarını iddia etmek istemiyorum. Hayır, bu durumun doğru olmadığını ve 

Ermenilerin tuttuğu yolun çıkmaz olduğunu itiraf eden Ermeni mütefekkirlerine de 

rastgeldim. Hatta yalnız sözle değil fiilen kıtale karşı olan bazı Ermeni mütefekkirleri de 

görülmüştür. Ancak bunlar, ekseriyet arasında çok azınlıkta kalıyorlar. Bunlar da 

Ermeni mefkûresine muhalif addolunarak ekserisi, Ermeni vahşilerinin nazarında 

daima hor görülmüşlerdir. Bazıları da, şeklen cinayet aleyhinde görünerek hakikatte 

kıtal sırasında icrada kusur etmemişlerdir. 

“Bazıları sükûtu tercih eder, bazıları da Rusların serzenişlerine karşı “siz 

Russunuz, hiçbir zaman Ermeni milletinin mefkûresini anlayamazsınız!” derlerdi. 

Vicdan azabı nedir bilmezler. İnsanların vicdanı kıymettar elmas gibi lekesiz 

yaratılmıştır, lekesiz kalmalıdır. 

“Türklerin katlinden dolayı vâki olan tekdir ve serzenişlere bazı Ermeniler de şu 

yolda cevap vermişlerdir: “Türkler de Ermenileri imha için böyle hareket etmiyorlar 

mı? Yaptığımız intikamdan başka nedir?” 

“Yukarıda anlatılan olaylar, Ermeni cemaatinin ve Ermeni mütefekkirlerinin 

mefkûrelerini pek aşikâr surette gösterir. Hiç kimse, olan olayları olmamış bir hâle 

koyamaz. 

“Ermeniler rüzgâr ektiler, fakat rüzgâr ekenin fırtına biçeceğini unuttular! 

“Erzurum, 29 Nisan 1918. 



“Erzurum-Deveboynu Mevzileri Muvakkat Kumandan Vekili ve İkinci Erzurum 

İstihkâm Topçu Alayı Kumandanı. 
“Kaymakam (Yarbay) TWERDOKHLEBOF” (agy, s. 45-53) 

“YARBAY TWERDOKHLEBOF’UN TARİHÇESİ 

“Bir süre sonra Osmanlı kıtalarının şehre girdiğini öğrenince, taarruz edenlerin 

yalnız çetelerden ibaret olmayıp muntazam kıtaların varlığını da öğrenmiş olduk. Cesur 

Ermeni piyadeleri(!), geceden faydalanarak fırtına çabukluğu ile Erzurum-Kars 

şosesinde kaçmaya başlamışlar! Eğer gerçekten fırtına olsaydı, bu kadar az zamanda 

Erzurum’u Ermeni pisliğinden temizleyemezdi. 

“Gerek siperlerde ve gerek şehirde hiçbir yaralı veya ölü Ermeni kalmadı. Ne 

kadar direnerek müdafaada bulundukları bununla da bellidir! Erzurum’da esir 

olanların bilhassa Rus subaylarından olması da, Ermenilerin ne kadar büyük fedakârlık 

ettiklerinin doğru bir delilidir! Osmanlı kıtalarının Erzurum’u işgalini öğrenince, 

yaverimle birlikte müracaat ederek varlığımız üzerine bilgi verdim. Rusya’nın Türkiye 

ile barış yapmış olduğunu ancak bu dakikada öğrendim. Yollarda gidip-gelirken bana 

rastlayan Türk ahali, ellerime sarılarak hayatlarını kurtardığımdan dolayı teşekkür 

etmekte idiler. Öteki Rus subayları için de, aynı şekilde teşekkür ediyorlardı. Eğer Rus 

subayları olmasaydı, Osmanlı kıtaları Erzurum’u işgali sırasında hiç sağ kalmış Türk 

bulamayacaktı. 

“(…) 

“Erzurum, 18 Mayıs 1918 

“Erzurum ve Deveboynu Müstahkem Mevkii Kumandan Vekili ve İkinci Erzurum 

Kale Topçu Alayı Kumandanı 
“Kaymakam (Yarbay) TWERDOKHLEBOF” (agy, s. 83) 

  

Osmanlı ve Rus, Sovyet arşivlerinde bu içerikte yığınla belge vardır. Önemli bir bölümü 

de yayımlanmıştır. 

  

Hiçbir şey olaylardan daha önemli-değerli değildir 

Rus Yarbay’ın da çok haklı olarak dediği gibi, “Hiç kimse olayları olmamış bir hâle 

koyamaz”. 

Biz olmamış dersek kendimizi kandırırız, bize inananları kandırırız. Olayları 

anlayamayız, anlatamayız. Demokrat, ilerici, devrimci filan da olmayız. Oluruz sanırsak yine 

aldanırız. 

Devrimcilik, olanı olduğu gibi görmeyi gerektirir. Olayı çarpıtmadan-bozmadan 

görmeyi, kavramayı gerektirir. Sonra olay da uydurmamalıdır devrimci. Sadece gerçekten 

olanları olduğu gibi görüp anlamalıdır. 

Hep diyoruz ki, Sosyalizm olayların bilimidir. Hiçbir şey olaylardan daha önemli 

değildir. Olanı doğru görüp anlamalıyız ki, ileriye dönük doğru yönelişi-davranışı seçebilelim. 

Olayları devrimci yönde değiştirebilmek için gerekli davranışı koyabilelim. Olayı 

kavrayamazsak, zaten doğru yönelişi de yapamayız. Yaptığımız, devrimci bir iş olmaz. 

Burada bir kez daha HÖC’ün “Yürüyüş”üne dönelim. Ve şu satırları okuyalım: 

“Soykırımın üstünü örtmek için ileri sürülen iddia şudur: “Ermeniler tarih 

boyunca Türkleri katletmişlerdir!” 

“Bu iddiayı kanıtlamak için de ikide bir “toplu mezar” bulunur. 1. Emperyalist 

Paylaşım Savaşı’ndan kalmış her kemik yığını, “Ermenilerin canavarlığı”nın kanıtı 

olarak gösterilir.” (Yürüyüş, 28. 01. 2007) 

Son yıllarda, olayların geçtiği bölgede (yukarıda o bölgenin nereleri kapsadığını 

belirtmiştik) pek çok toplu mezar bulundu. Bu mezarların fotoğrafları kitap, dergi ve 

gazetelerde yayımlanmaktadır. 



Toplu mezarlar, “her kemik yığını” değildir. İnsanlık dışı bir davranışla, yani canavarca 

katledilmiş, onlarca masum kadın, erkek, çocuk, genç, yetişkin, yaşlı insanın cesedinin, geniş 

çukurlara üst üste yığılması ve üstünün toprakla örtülmesiyle oluşmuş yürek parçalayıcı 

mezarlardır. Onlarca insan cesedi tek bir çukura doldurulduğu için onların adına mezar 

denmez, “Toplu Mezar” denir. Oradaki kurbanlar hangi ırktan, milliyetten, dinden, 

mezhepten, olursa olsun, insanım diyen herkesin onlara yapılanlara isyan etmesi, yapanları en 

azından kınaması ve de yüreğinin acıması gerekir. Bırakalım devrimciliği, sıradan insan 

olmak bile böyle davranmayı gerektirir. Bunu yapamıyorsak hiçbir şey değiliz demektir. 

Nedir Marks’ın, Kıvılcımlı’nın en sevdiği özdeyiş? 

Latin Şairi Terentius’un şu sözü: 

“İnsanım, insancıl olan hiçbir şey bana yabancı kalamaz!” 
 Bulunan o toplu mezarlarda insan iskeletleriyle birlikte, Kur’an-ı Kerim’ler, tesbihler 

de çıkmaktadır. Besbelli ki insanlar, son anlarında kutsal değerlerine ve nesnelerine sarılmak, 

onlarla birlikte olmak istemişler. Böylece gitmek istemişler son yolculuklarına… 

Bunları, “kemik yığını” diyerek küçümsemek vicdan yoksunluğunun göstergesidir. Kim 

derse desin… 

Avetis Aharonyan, konuşmasında, bir önemli gerçeği de dile getiriyor: 

“Rusya’nın Ermenileri tüm ricalarına rağmen, kendi kaderine terk etmesi, 

güçlerinin ötesinde bir savaşın yükünün tek başına Ermenilerin üzerine kalması 

sonucunu vermiş ve daha da öte Rusya, Ermenilere danışmadan, Brest-Litovsk 

Antlaşmasıyla Ermeni illeri olan Kars, Ardahan ve Kağızmanı Türkiye’ye teslim etmiş, 

böylelikle yüz binlerce Ermeninin mahvına neden olmuş, bu hareketiyle Ermenilerle 

arasındaki tüm bağları koparmıştır.” (agy) 

  

Ekim Devrimi: Sovyetler Birliği 

gerçek sosyalizmin adaletini uyguluyor 

 

Lenin Usta’nın önderliğindeki Ekim Devrimi, bildiğimiz gibi Çarlık Rusyası’nın 

yürüttüğü emperyalist savaşa, bu Antlaşma’yla son vermiştir.  Savaştığı taraflarla barış 

yapmıştır. Osmanlı da bu antlaşmanın tarafıdır. Türkiye’yle yeni Sovyet İktidarı arasında ilk 

resmi ilişki, bu Antlaşmayla kurulmuştur, bilindiği gibi. 

Ekim Devrimi Önderleri, Çarlık Rusyası’nın işgal ettiği tüm Osmanlı topraklarından 

çekileceklerini, açıkça ve resmen belirtmiştir bu Antlaşmada. 

Ekim Devrimi’nin zaferi, bizim Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız için ne kadar faydalı 

olmuşsa, Batılı Emperyalistler ve onların kuklası durumundaki burjuva Ermenistan 

Cumhuriyeti için de o denli zararlı olmuştur görüldüğü gibi. 

Sivas’a kadar gelip dayanmış olan Rus orduları, yeni Sovyet Yönetimi tarafından, 

bugünkü sınırların gerisine çekilip götürülmüştür. Hem de tek kurşun atılmadan. Yukarıda, 

Rus subaylarının rapor ve hatıralarından yaptığımız aktarmalarda da açıkça görüldüğü gibi, bu 

ordunun komutanları, yüzyıllar boyunca savaşmış oldukları Türklerle bu Devrim sayesinde 

dost olmuşlardır. Türkleri korumak için davranışa geçmişlerdir. Yine bilindiği gibi Sovyetler 

Birliği, Kurtuluş Savaşı’mızın en büyük destekçisi olmuştur. Hem de her yönden… Bu 

sebepten, Mustafa Kemal de; “bize en büyük desteği veren Sovyetler Birliği’yle dostluk, dış 

politikamızın esasıdır”, diyerek, bu dayanışmanın önemini vurgulamıştır. 

Sovyetler Birliği tabiî ki hakkaniyetli davranmıştır, söz konusu illeri Türkiye’ye 

vermekle. Çünkü o illerin halk çoğunluğu bugünkü Türkiye Halklarındandır. 

Sovyetler Birliği, Rus askerlerini, işgal altında tutulan Anadolu’dan çekmekle kalmıyor, 

ayrıca da 1878 Berlin Antlaşması’yla Rusya’ya bırakılan Osmanlı illerini de geri vermiş 

oluyordu. Yani Batılı Emperyalist ülkelerin ve Çarlık Rusyası’nın, Osmanlı’ya zorla kabul 

ettirdiği Berlin Antlaşması’nın kendileriyle ilgili bölümünü de yırtıp atıyordu. Brest-Litovsk 



Barış Antlaşması, Sovyet Yönetimi’yle, Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, 

Bulgaristan ve Osmanlı İmparatorluğu arasında, 3 Mart 1918’de imzalandı. 

Yine bilindiği gibi bu Antlaşma öncesinde de Ekim Devrimi’nin önderleri; Çarlık 

Rejimi’yle Batılı Emperyalistler (İngiltere, Fransa, İtalya) arasında yapılan, Osmanlı’yı 

çökerttikten sonra kendi aralarında nasıl paylaşacaklarını gösteren 26 Nisan 1915 

tarihli Londra Antlaşması’yla, 9 Mayıs 1916 tarihli Sykes-Picot Antlaşması’nı da Çar’ın 

çekmecesinde bulmuş ve dünya halklarına açıklamıştı. Tabiî aynı zamanda da kendilerinin, bu 

emperyalist paylaşım antlaşmasını tanımadıklarını belirtmişti. Bu Antlaşmalar, bilindiği gibi 

emperyalist talancıların sadece kendilerinin bildiği, gizli antlaşmalardı. 

Yeri gelmişken bunların içeriğinden kısaca söz edelim: 

Bunlara göre, Antalya, Batı Akdeniz ve Ege bölgesiyle 12 Ada ve Trablusgarb 

İtalyanlara veriliyordu. 

İngiltere ve Fransa, İtalya’yı da savaş boyunca kendi saflarında tutabilmek için, bu 

bölgeleri ona veriyordu. 

Kilikya, Anadolu’nun güneyi ve güneydoğusu, Suriye, Lübnan Fransa’ya veriliyordu. 

İngiltere’yse, İran, Irak, Arap Yarımadası’nın tamamına sahip olacaktı. 

Çarlık Rusyası’nın payınaysa, İstanbul, Boğazlar ve Kuzey Marmara bölgesi düşüyordu. 

Bunlara ilaveten Osmanlı Ermenistanı’nın Osmanlı’dan koparılarak Çarlık Rusyası’na 

verilmesi de öngörülüyordu bu antlaşmalarda. 

Lenin Usta’nın önderliğindeki Sovyetler, bu antlaşmaların, iğrenç emperyalist talan 

antlaşmaları olduğunu, emperyalist alçakların içyüzlerini ortaya koyduğunu, tüm dünyaya ilan 

etti. 

Ekim Devrimi’nin önderleri, Devrimin hemen sonrasında, 3 Aralık 

1917’de, “Rusya’nın ve Doğu’nun Tüm Müslüman Emekçilerine” başlıklı bir bildiri 

yayımlarlar. Bildirinin Türkiye’yle ilgili olan birkaç paragrafını aktaralım: 

“Tahtından indirilmiş Çar’ın imzaladığı ve devrilmiş Kerenski hükümetinin 

onayladığı, İstanbul’un ele geçirilmesine ait gizli anlaşmanın yırtıldığını, yok edildiğini 

bildiririz. Rusya Cumhuriyeti ve Hükümeti, Halk Komiserleri Sovyeti, başkalarına ait 

olan toprakların ele geçirilmesine şiddetle karşıdır. İstanbul Müslümanların elinde 

kalmalıdır.” 

“(…) 

“Türkiye’nin parçalanmasına ve Ermenistan’ın elinden alınmasına ait anlaşmanın 

yırtıldığını, yok edildiğini bildiririz. Askeri harekât kesilir kesilmez, Ermenilere siyasi 

yazgılarını diledikleri gibi belirleme hakkı sağlanacaktır.” 

“(…) 

“Milliyetler İşleri Halk Komiseri J. V. Çugaşvili-Stalin 

“Halk Komiserleri Sovyeti Başkanı V. İ. Ulyanov-Lenin” 
(Stefanos Yerasimos, Kurtuluş Savaşı’nda Türk Sovyet İlişkileri, 1917-1923, s. 36-37) 

Gerçek Sosyalizmin, Gerçek Devrimcilerin adaletini görüyor musunuz? 

Çar’ın emperyalist saldırganlıkla ele geçirdiği Osmanlı topraklarını, Osmanlı’ya iade 

ediyor. Bu topraklar arasında Osmanlı Ermenistan’ı da vardır. “Türkiye’nin parçalanıp 

bölünmesine ait antlaşmanın yırtıldığını yok edildiğini bildiririz” diyor, Gerçek Devrimciler. 

Tabii Türkiye’nin Batılı Emperyalistler arasında paylaşılmasına da karşı çıkıyorlar. O sebeple 

de Türkiye’ye dost eli uzatıyorlar. 

Ve ayrıca da “Ermenilere siyasi yazgılarını diledikleri gibi belirleme hakkı 

sağlanacaktır” diyorlar. Yani isterlerse kendi bağımsız devletlerini kuracaklardır, diyorlar. 

Nerelerde? 

O anki vatanları üzerinde. 

Neresidir o anki kendi vatanları? 

Nüfusça çoğunluğu oluşturdukları topraklar. 



Peki böyle topraklar Türkiye’de var mı? 

Yok. 

Öyleyse Ermenilerin Türkiye’den vatan talep etme hakkı da yoktur. Türkiye’de 

azınlıktırlar. Ancak ulusal azınlık hakları talep edebilirler. Kurmayı düşledikleri bir devlet için 

toprak talep edemezler.  

Lenin ve Stalin’in imzalarını taşıyan yukarıdaki bildiride de ortaya konan anlayış budur. 

Ve bu Gerçek Devrimci anlayıştır… 

Lenin ve Stalin’in uzattığı bu dost eline, Mustafa Kemal ve önderlik ettiği Birinci 

Ulusal Kurtuluş Hareketi hemen sarılır. 

Peki ya Taşnaksutyun Partisi ve onun önderlik ettiği Beyaz Ermenistan Cumhuriyeti?.. 

Onlar ellerinin tersiyle iterler, kendilerine de uzatılan bu dostça teklifi. Hem de hiç 

düşünmeksizin. A. Aharonyan ve Boghos Nubar Paşa’nın konuşmalarından da açıkça 

anlaşıldığı gibi, onlar komşu halkların hepsiyle kavgalıdırlar. Hepsine düşmandırlar. Ekim 

Devrimi’nin ürünü olan Sovyet İktidarı’na da, o zaferi sağlayan Sovyet Halkına da 

düşmandırlar. Onlar Batıl ı Emperyalist haydutlara ve Çar’a umut bağlamışlardır. Başka dost 

istemezler. İngiliz, Fransız ve ABD Emperyalistlerini Anadolu’ya ve Kafkasya’ya davet 

ederler. Etle tırnak olmuşlardır o emperyalist haydutlarla. 

Ermenistan Cumhuriyeti ve Ermeni burjuvaları, çevre halklara ve Sovyet İktidarı’na 

olan bu düşmanlığı ve Batılı Emperyalistlere ettikleri uşaklığı, Sovyet Kızıl Ordusu’nun 2-3 

Aralık 1920’de imzalanan Gümrü Antlaşması’nın hemen ertesinde Erivan’a girerek bu gerici 

iktidarı alaşağı edene dek sürdürürler.   

Ondan sonra komşu ülkelere düşmanlığa son veren ve onlarla dostça yaşamayı 

amaçlayan Sovyet Ermenistan Cumhuriyeti kurulur. Sosyalist Ermenistan kurulur. 

Bu gerçeği Ukraynalı Devrimci Önder M. V. Frunze de şu şekilde dile getirir: 

“(…) 1919 yılında İzmir bölgesi işgal edildi. Bütün bu bölgedeki Türk köyleri 

üzerine yapılan aşırı baskılarda büyük bir hataya düşüldü. Bu sakin insanlara yapılan 

katliam, onların mal ve öteki değerlerine yapılan yağmalar... Bunlar bütün Türkiye’de 

geniş bir yankı uyandırdı ve Yunanlılara karşı Ankara hükümetinin askerleri 

tarafından açık bir askeri harekete girişilmesine sebep oldu. 

“Yeni Türk hükümetinin karşısına Yunanlılardan başka bir de Doğu sınırında 

savaş çıkartılmıştı. Orada Ermenistan Taşnakları vardı ve Yunanlılarla birlikte 

Türkiye’de ve Kafkasya’da Antant’ın(İngiltere, Fransa ve İtalya’nın – N. 

Ankut) silahlarıyla beslenerek savaşıyorlardı. 

“Ermenilerle savaş çabuk bitti ve Türkler için tam bir başarıyla sonuçlandı. 

Ermeni-Taşnak orduları 1920 yılında indirilen son bir darbeyle dağıldılar ve bilindiği 

gibi devrimle kurulan Sovyet Ermenistan Cumhuriyeti’ne geldiler. Sovyetler Birliği’nin 

aracılığı ile Ankara hükümeti ve Sovyet Ermenistanı arasında barış yapılması sağlandı. 

Böylece o andan beri orada çok iyi dostluk ilişkileri kuruldu. Yalnız Küçük Asya’da 

işler hep böyle iyi yürümedi. 1921 yılı aralıksız askeri hareketlerle geçti.” (Türkiye 

Anıları, s. 8) 

Frunze’nin bu yazısı “Komünist Gazetesi”nin 6 Ekim 1921’de yayımlanan 223. 

sayısında yayımlanır. Bilindiği gibi o günlerde, bizim Birinci Kurtuluş Savaşı’mız olanca 

hızıyla sürmektedir. 

Frunze, bu yazısının son paragrafında şu tespitlerde bulunur: 

“Kemalistler bağımsız Türkiye’nin yeniden kurulmasını istiyorlardı. Hatta Arap 

vilayetlerinden bile vazgeçmişlerdi. Ama istekleri de tüm Antant ülkeleri tarafından 

çözümlenmesi olanaksız bir karşı çıkmayla karşılanmıştı. Sadece emperyalizmin iflası 

birçok sorunların çözümlenmesine olanak verecekti.” (agy, s. 11) 

  

Halkların başına açılan tüm belaların 



tek suçlusu emperyalistlerdir 

 

Evet halkların başına bütün bu belaları açan emperyalistlerdi. Ve onların yok olması, 

“birçok sorunun çözümlenmesine” imkân sağlayacaktı. Fakat ne acıdır ki, o lânet 

emperyalizm hâlâ çökmüş değil ve milletleri birbirine karşı kışkırtmaya, halkları birbirine 

kırdırmaya devam ediyor. Hep kendi aşağılık çıkarları için yapıyor bunu. Halkları kandırıp 

birbirleriyle savaştırıyor ve büyük acılar çekilmesine sebep oluyor. 

Ermeniler, Sovyetler Birliği çatısı altında, uzun yıllar mutluluk içinde yaşadılar. Tabiî 

Türkiye ve diğer komşularıyla da bir sorunları olmadı, o yıllar boyunca. 

Fakat Sovyetler’in son yıllarına doğru, Birliği oluşturan tüm Cumhuriyetler ve 

Avrupa’nın diğer Sosyalist Ülkeleri gibi onlar da içten içe çürüyerek sosyalizmden 

uzaklaştılar. Bu duruma gelince de, onlarda yeniden milliyetçi-şoven düşünceler belirdi. ABD 

ve diğer emperyalistlerin propagandalarından da etkilenmeye başladılar. Sosyalist Kamp 

çöker çökmez de yeniden Batılı Emperyalistlerin dümen suyuna girdiler. Geçen yüzyıllarda 

olduğu gibi onların kuklalığına soyundular. Onların kışkırtmasıyla Azerbaycan’a saldırdılar, 

birçok can yakmakla kalmayıp, Azerbaycan topraklarının beşte birini de işgal ettiler. Hâlâ da 

sürdürmektedirler bu işgali… 

Türkiye’den toprak talep etmektedirler, yeniden Trabzon ve Erzurum’un da içinde 

bulunduğu altı ili istemektedirler Türkiye’den. Yani yeniden başa döndüler. Batılı 

Emperyalistlere oyuncaklık etmekten bıkıp usanmadılar. Tabiî bu işi yapan da Ermeni Halkı 

değil, Sosyalist Kamp’ın yıkılışıyla birlikte ortaya çıkan vurguncu yeni Ermeni 

Burjuvalarıdır. Şu anki Ermenistan Cumhuriyeti de bu burjuvaların devletidir. Bu yeni Ermeni 

burjuvaları da görüldüğü gibi 1915’lerdeki seleflerinin yaptığının aynısını yapmaktadırlar. 

Halkları yine Batılı Emperyalistlerden aldıkları direktifler doğrultusunda birbirine kırdırma 

planları yapmaktadırlar. Kırdırma siyaseti gütmektedirler. 

  

“Soykırım Müzesi” Müdürü Lavrenti, 

Türk düşmanı Gladstone ve Lloyd George’un izinde 

 

Şu anlayışa bir bakın! 

Anlayışın sahibi sıradan biri değil. Ermenistan’daki “Soykırım Müzesi”nin Müdürü 

Bargasyan Lavrenti. Şöyle diyor, “Tempo” dergisi yazarı Doğan Ertuğrul’a: 

“Lavrenti bize nazik davranıyor. Ama nazik olması “kovmasına” engel değil. 

Türklerin tüm coğrafyadan gitmesini isteyerek, diyor ki: “Neden siz geldiğiniz yere 

gitmiyorsunuz. Siz oraya gidin ve işgal ettiğiniz toprakları sahiplerine bırakın. Ama sizi 

orada bile kabul etmezler, sizin gerçek bir vatanınız ve ulusunuz yok. Siz gerçek bir ulus 

değilsiniz. Göçmen ve işgalcisiniz. 

“Bargasyan Lavrenti’nin sözleri şaka gibi ama o espri yapmıyor. Söylediklerine 

gerçekten inanıyor. Sözgelimi, Türklerin başlattığı soykırımı Azerilerin Karabağ’da 

sürdürdüğünü, zaten Azerilerle Türklerin köksüz bir millet oldukları için bu eylemlere 

giriştiklerini söylüyor.” (Tempo, 20 Nisan 2006) 

1915’te de, bugün de Ermeni egemen sınıflarının anlayışı budur. Yani Ermeni 

burjuvazisinin anlayışıdır bu. 

Bu anlayışla nereye varılır? 

Batılı Emperyalistlerin oltasına. Ermeni önderlerinin (burjuvalarının) geçmişte de bugün 

de Batılı Emperyalistlerin ve Çar’ın oyuncağı olmasının sebebi, bu hastalıklı, ırkçı-şoven 

Tarih, Ulus ve Toplum anlayışıdır. 

Eski İngiliz Başbakanlarından Gladstone da, A. J. Tonybee’nin annesi de benzer 

düşüncelere sahipti, hatırlayacağınız gibi. (Geçen yazımızda söz etmiştik bundan.) 



1915 trajedisinin yaşandığı yılların İngiliz Başbakanı olan (1916-1922) Lloyd George 

da buna yakın kanaatlere sahipti, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkler hakkında. Yeri gelmişken 

görelim onların ne dediklerini de. 

  

Gladstone ve Lloyd George’un Türk düşmanlığı 

William Ewart Gladstone’un (1809-1898) görüşü: 

“(…) Osmanlı yönetimindeki Bulgarlar hakkında yazdığı yazıda Türklerin 

dünyadan tasfiye edilmesi gerekliliğini anlattı. Gladstone’a göre Türkler, “İnsanlığın 

dev bir insanlık dışı numunesi”dir. “Türk hükümeti” olarak adlandırdığı Osmanlı 

hükümeti için ise “hiçbir hükümetin işlemediği kadar günah işlemiş, hiçbir hükümet onun 

kadar günahkârlığa saplanmamış, hiçbiri onun kadar değişime kapalı olmamıştır” der. 

(Vikipedi-Özgür Ansiklopedi adlı internet sitesi.) 

Dikkat edelim Gladstone bu sözleri 19’uncu Yüzyılda söylüyor. Yani Birinci 

Emperyalist Yağma Savaşı’ndan önce söylüyor. Türk ya da Osmanlı düşmanlığının vardığı 

boyutu düşünebiliyor musunuz? Bizce bu da hastalıklı bir kafa yapısına sahiptir. 

Şimdi de Lloyd George’un (1863-1945) düşüncelerini görelim: 

Türk düşmanlığını, en önemli siyasi ilkelerinden biri olarak gören İngiliz 

Emperyalizminin bu saldırgan ve zalim sözcüsü, Türkler için “Barbar” sıfatını kullanır. 

Osmanlı için de “Bu insanlık dışı İmparatorluk” tanımlamasında bulunur. Yunan Ordusu’nun 

İzmir’e çıkarılmasında başrolü o oynar. 

Sevr Antlaşması’nın hazırlık tutanaklarında; “Britanya İmparatorluğu Türklere karşı 

savaşta pek çok binlerce yaşam yitirmiş; Türklere karşı savaşta yaklaşık olarak bir 

buçuk milyonluk bir kuvvet kullanmış ve 750 milyon sterlin harcamıştır.” (Osman 

Olcay, Sevr Antlaşması’na Doğru, s. 2) diye övünür. 

Tabiî bunları söylerken bir yandan da İngiliz Emperyalizminin Birinci Emperyalist 

Paylaşım Savaşı’nda canavarca bir rol oynadığını da itiraf etmiş olur. Ne büyük bir 

açgözlülükle ve saldırganlıkla emperyalist savaş yürüttüğünü anlatmış olur. 

Yine aynı toplantılarda (Sevr Antlaşması’nın hazırlık toplantılarında) yaptığı bir diğer 

konuşmada da Türklerin İstanbul’dan kovulmasını ister: 

“Kişisel görüşüm odur ki, Padişahın İstanbul’dan kovulmasına karşı ileri sürülen 

karşı görüşler kuramsal niteliktedir. Türkler yüzyıllardır Avrupa’dadırlar ve hep bir 

belâ, bir baskı öğesi ve bir karışıklık kaynağı olagelmişlerdir. Türk hiçbir zaman 

Avrupalı olmamış, Avrupa uygarlığını içine sindirememiş ve sürekli bir savaş nedeni 

olmuştur. Türklerin bu niteliklerini değiştirebileceğini beklemek büyük iyimserlik olur. 

(…) Türkleri İstanbul’da bırakmak, korkulur ki, sorunun çözümlenmesi anlamına 

gelmeyecek, sadece yeni güçlüklere bir başlangıç olacaktır. Öbür yönden söylenecek çok 

şey olduğu da bir gerçektir. Önce Müttefiklerimizin, ne yazık ki İngiltere’ninkinden 

değişik görüşte oldukları, sonra, Avrupa ve Birleşik Devletler’de kendi dertlerimiz 

bulunduğu ve Türklerin atılmasının İslam dünyasında da dert anlamına geleceği; B. 

Nitti’nin Türkleri kovmanın maddi güçlüğünü abarttığı görüşündedir. Müslüman 

dünyasında oldukça büyük bir dinsel tepki olasılığı bulunduğu bir gerçektir. Ama 

bunlara karşılık, Avrupa’yı bu vebadan ve karışıklık kaynağından tümden ve 

bütünlüklü kurtarmak fırsatını belki de kaçırmakta olduğumuzu da düşünmek 

gerekir.” (agy, s. 7) 

Sevr’in ön hazırlıklarını tamamlayan Lloyd George, Avam Kamarası’nda şöyle 

diyecektir: 

“Türkiye sahneden siliniyor diye üzülecek değiliz” (The Times, 25. 05. 1920, 

Aktaran: Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler, s. 23) 

Gördüğümüz gibi Ermenistan “Soykırım Müzesi” Müdürü Bargasyan Lavrenti, Türkler 

hakkındaki hastalıklı düşüncelerini, İngiliz Emperyalizminin sözcülerinden almıştır. B. 



Lavrenti’nin bu benimsemesinde, kendi şoven dünya görüşü açısından mazereti (gerekçesi) 

vardır. 

İngiliz Emperyalistlerinin de kendilerince tutarlılıkları vardır. Osmanlı’yı parçalayarak 

yutmak istemektedir onlar. Bu alçakça talancılığını haklı-meşru gösterebilmek için de 

Osmanlı’yı-Türkleri “Veba” olarak göstermesi gerekmektedir. Öyle ya, insanlığın vebadan 

kurtarılmasına kim karşı olabilir? Tersine herkes onu yapana minnettar kalır. İşte bu sebepten 

düşmanlık ediyordu İngilizler Osmanlı’ya ve Türklere. B. Lavrenti de, “işgal ettiğiniz 

toprakları sahiplerine bırakın”, biz de o toprakların bize ait olanını alalım, diyordu. O da bu 

sebepten, bizi “geldiği”miz “yere” gönderiyordu. 

Bütün bu saldırılar anlaşılabilir. Çünkü onu yapanların, kendilerince tutarlı sebepleri 

var… 

  

Lavrenti’yi, Gladstone’u, Lloyd George’u anladık da, 

bizimkilere (bizim HÖC’e) ne oluyor? 
Gelin görün ki, bizim “HÖC-Yürüyüş” Hazretleri de zahir demokratlık da, devrimcilik 

de böyle olurmuş, diyerek benzer şekilde Osmanlı’ya saldırmaktan kendini alamaz. Şöyle der: 

“(…) Osmanlı tarihi yağmacılık, talancılık tarihidir.” (Yürüyüş, 18. 06. 2006) 

Böyle demekle, gök kubbenin altında yeni bir söz söylediğini sanmaktadır “HÖC” 

Efendi. 

Bilmemektedirler ki, bu türden demagojik saldırıları 80-100 yıl önce İngiliz 

Emperyalizminin liderleri de sık sık yapmaktaydı. İşte şimdi de Türk düşmanlığıyla aklını 

bozmuş “Soykırım Müzesi” Müdürü B. Lavrenti yapmaktadır. 

Bu sözler, “HÖC”ün Marksist-Leninist Tarih bilincinden yoksunluğunu ortaya 

koymaktadır. Marksist Tarih anlayışı açısından acınacak bir cehalet içinde olan bir hareketin, 

Osmanlı Tarihi’ni de anlaması elbette ki beklenemez. 

Bizim “HÖC”lüler Türkçe konusunda da yetersizdirler. Yukarıda, “yağmacılık, 

talancılık” diyorlar. Her iki kelimenin aynı anlamı taşıdığını aralarındaki tek farkın “talan”ın 

Farsça oluşundan ibaret olduğunu bilmiyorlar. 

Şimdi yeniden “Soykırım Müzesi”ne dönelim ve B. Lavrenti’nin anlattıklarını görelim: 

“Lavrenti’ye göre, sözde soykırım Ermenistan için bir ulusal güvenlik sorunu. 

Bunun nedenini de şöyle açıklıyor: “Tüm Ermenilerin tarihte yaşananları, Ermenilerin 

başına gelen acıları bilmesi ve geleceğini ona göre kurması lazım. Dil, ortak tarih, devlet 

ve soykırım Ermeni ulusal kimliğini oluşturur. Lavrenti, müzenin ziyaretçi sayısından 

memnun. Her yıl 60 bin kadarı yabancı, ortalama 250 bin kişinin müzeyi ziyaret ettiğini 

ve gençler arasında ziyaretçi sayısının her geçen gün biraz daha arttığını ileri sürüyor. 

Soykırım Müzesi materyal bakımından fotoğraf ağırlıklı bir müze.  İki ana bölümden 

oluşuyor: Birinci bölümde, duvara işlenmiş Türkiye haritası üzerinde Van, Diyarbakır, 

Harput, Muş gibi kentlerden ‘Batı Ermenistan’ olarak söz ediliyor. Güya haritayla 

Ermeni varlığı kanıtlanıyor. İkinci bölümde sözde soykırıma ilişkin fotoğraf ve diğer 

belgeler sergileniyor.” (Tempo, 20 Nisan 2006, s. 26) 

Her yıl yüz binlerce Ermeni genci işte böyle ırkçı düşüncelerle zehirleniyor. 

Ermeni Halkı değil, ama burjuvalarıdır, bu sapkın düşüncelere sahip olanlar. Ermeni 

Halkını da kandırarak, şartlandırarak kendi amaçları doğrultusunda kullanıyorlar. Geçmişte de 

böyle oldu, şimdi de böyle oldu. Tabiî Batılı Emperyalistler de Ermeni burjuvalarını bu yönde 

kışkırtıyorlar, cesaretlendiriyorlar. Ve de alçakça amaçları için kullanıyorlar. 

Ermeni aydınlarının hepsi de böyle düşünmüyor tabiî. Fakat B. Lavrenti’nin savunduğu 

görüşler, devlete yön veren düşüncelerdir. Yani egemen ideolojidir. Ya da Sevrci kesimin 

kullanmayı pek sevdiği bir deyişle, “Resmi ideoloji”dir.  Biz gerçek devrimciler, ideolojileri 

ve örgütleri, resmi-sivil diye değil sınıf esasına göre tasnif ederiz, adlandırırız. Bir ideolojiyi 



ya da örgütü; çıkarlarını, dünya görüşünü dile getirdiği sınıfın yahut da zümrenin adıyla 

nitelendiririz. Geçelim... 

  

Sayıların şaşmaz diliyle 1915 Ermeni Tehciri 
A. Aharonyan’ın Paris Konferansı’nda söylediği bir gerçek de şudur: 

“A. Aharonyan, Ermenilerin savaş sırasındaki fedakârlıklarından uzun uzun 

bahsetmesine rağmen, kayıplar hakkında doğrudan bir bilgi vermemektedir. Ancak 

verdiği rakamlardan Kafkas Ermenilerinin kayıplarının hesaplanması mümkündür. 

Aharonyan’a göre Kafkasya’daki Ermenilerin nüfusu Birinci Dünya Savaşı’ndan önce 

de 2 milyon, savaştan sonra da 2 milyondur. Bu son rakama savaş içinde Osmanlı 

İmparatorluğu’ndan kaçan 400 ila 500 bin Ermeni dâhildir. Ermenistan’a sığınan bu 

kişilere rağmen nüfus aynı kaldığına göre Kafkasya Ermenilerinin savaş içinde 400 ila 

500 bin kayıp vermiş oldukları sonucuna varılmaktadır.” (Ömer E. Lütem, Ermeni 

Araştırmaları, Sayı 22, s. 171–172) 

Boghos Nubar Paşa da, Ermenilerin savaş öncesindeki toplam nüfusunun 4.5 milyon 

olduğunu, savaş süresince verdikleri kayıpları da; “Kurbanları bir milyona yaklaşan hatta 

daha bile fazla olan” ibaresiyle belirtmektedir. Yani Rusya ve Osmanlı Ermenilerinin toplam 

bir milyon civarında kayıp verdiklerini iddia etmektedir. 

A. Aharonyan’ın konuşmasındaysa, Rusya-Kafkasya Ermenilerinin 400.000 ila 500.000 

kayıp verdikleri ileri sürülmektedir. Bu iddialar baz alındığında Osmanlı Ermenilerinin savaş 

boyunca 500.000 ila 600.000 kayıp verdikleri sonucu çıkar. 

Demek ki, Osmanlı’nın 1915 Tehcirinde bir-bir buçuk milyon Ermeni’yi katlettiği 

iddiaları tümüyle yakıştırmadan ibarettir. Zamanın Ermeni önderlerinin iddialarıyla bile 

çelişmektedir. 

Osmanlı Ermenileri, savaş sırasında yalnız Rusya Ermenistanı’na göç etmemişlerdir. 

Suriye, Lübnan, Mısır, Irak, Avrupa ve Amerika’ya da gitmişlerdir. Nereye ne kadar insanın 

göç ettiği hakkında Tarihçiler farklı rakamlar vermektedir. Türk-Ermeni ilişkileri meselesi 

hakkında Tarihçilerin titizlikle ve tam bir objektiflikle araştırması gereken konulardan biri de 

budur. 

Şimdi gelelim Boghos Nubar Paşa’nın konuşmasına. 

  

Ermeni önderlerin ağzından “Soykırım” yalanı 
B. Nubar Paşa’nın konuşmasının hemen her satırı, A. Aharonyan’ınki gibi ibretle 

okunmaya değer. 

Fakat biz, yayın organımızın hacmini dikkate alarak çok önemli bulduğumuz birkaç 

yönüne değineceğiz, bu konuşmanın. 

En önemlisinden başlayalım: 

B. Nubar Paşa, konuşmasının daha giriş bölümünde şu olağanüstü gerçeği dile getirir: 

“Bununla beraber, savaşın başında Türk Hükümeti’nin Ermenilere bir tür 

özerklik vermeyi önerdiğini ve karşılığında da Kafkasya’yı Ruslara karşı 

ayaklandıracak gönüllüler istediğini hatırlatmak isterim. Ermeniler bu öneriyi 

reddettiler ve kendilerini kurtarmasını bekledikleri Müttefiklerin yanında tereddüt 

etmeden yer aldılar. 

“Ermeniler savaşın ilk günlerinden ateşkes imzalanıncaya kadar tüm cephelerde 

müttefiklerin yanında çarpıştılar.” (agy, s. 205) 

Bu sözlerde dile getirilen gerçek, Ermenilerin ya da “soykırım” savunucularının, ileri 

sürdükleri iddianın yüz seksen derece karşıtıdır. Yani tam tersidir. 

Bugün ne diyor Ermeniler? 

Ermeniler 1915’lerde kendi halinde yaşayan insanlardı. “Masum kuzucuklar”lardı. 

Osmanlı, Anadolu’yu tümüyle Türkleştirmek için bütün Gayrimüslimlerle birlikte 



Ermenilerden de kurtulmak istiyordu. Ermeniler, Anadolu’da ekonomik hayatın özellikle de 

ticaretin hâkimi durumunda bulundukları için, Osmanlı özellikle (ya da öncelikle) 

Ermenilerden kurtulmak istiyordu. Kendi deyişleriyle söylersek, “Ermeni sorununu nihai 

çözüme kavuşturmak” istiyorlardı. “Kesin biçimde çözmek” istiyorlardı. Bu isteklerini 

gerçekleştirmek için de fırsat kolluyorlardı. Savaş Osmanlı’ya ya da İttihat ve Terakki 

Komitesi’ne uzun zamandır bekledikleri (kolladıkları-arayıp durdukları-gözledikleri) bu 

fırsatı vermiş oldu. Bu hengâmede (karambolde, anacık babacık gününde) Ermenileri 

halledersem yani işlerini bitirirsem bunun kimse farkına varamaz. Ben de bu meseleyi “kesin 

çözüme” kavuştururum, diye düşündü. Tehcir işin kılıfıydı. Tehcir adı altında da Ermenileri 

yok etti. Soykırıma uğrattı. Bugün iddia edilen budur. 

Oysa gerçek bunun tam tersidir. İşte bu kesin gerçeği, o zamanki Ermeni Toplumu’nun 

en önemli iki lideri dile getirmiş oluyor, yukarıda aktardığımız konuşmalarda. 

İttihatçılar, özellikle de önderleri olan Enver Paşa, bildiğimiz gibi, Pantürkisttir-

Turancıdır. O’nun derdi, Turan’ı kurtarmaktır. Turan da Çarlık Rusyası’nın hâkimiyeti 

altındadır. O nedenle de Ermenileri Ruslara karşı savaştırmak istemektedir. İşte bu nedenle 

Ermeni liderlerle, ayaklarına giderek, yukarıda B. Nubar Paşa’nın da dile getirdiği görüşmeyi 

ve teklifi yapar, Enver Paşa. 

Ermeni önderleri, bu görüşmede, Enver Paşa’ya, “Tarafsız Kalacaklarını” söylerler. 

Fakat bu atlatmadır. Onlar Çarlık’la işbirliği içindedirler. Müttefiktirler. Boghos Nubar Paşa 

da yukarıda bunu çok açık ve kesin olarak ifade ediyor. 

Aynı teklif, Osmanlı Hükümetini temsilen, Erzurum’da Ermeni İhtilal Federasyonu’nun 

yıllık toplantısını yapmakta olan Ermeni önderlerine bir kez daha yapılır: 

“1914’te Türklerin Ermenilere önerisi: 

“Ağustos 1914’te Kürt, Laz, Çeçen, Tatar, Çerkes ve Farsları da içeren 28 üyeli bir 

Türk misyoneri, Uzlaşan Devletler’e karşı bölge halklarının yükselen istekleriyle 

İstanbul’dan ayrılarak Ortadoğu’ya gitti. Bu olay, Osmanlı’nın savaşa girmesinden 

yaklaşık 3 ay önceydi. Giderken, Ermeni İhtilal Federasyonu’nun yıllık toplantısını 

yaptığı Erzurum’a uğradılar. Türklerden Dr. Bahattin Şakir, Naci Bey ve Hilmi Bey, 

eğer Türkiye ve Rusya Ermenileri savaşta Türkiye ile ortak hareket ederlerse Türkiye, 

Almanya’nın da garantisiyle Erzurum, Van ve Bitlis ile Rus Ermenistanı’nı özerk 

yapmayı önerdiler. Federasyon ise bu öneriyi reddetti denilmekte.” (Dr. Herbert Adams 

Gibbons, Dünya Savaşında Ermeniler, s. 3., Aktaran: Nurşen Mazıcı, Ermenistan Sorunu, s. 

85) 

Nurşen Mazıcı, adı geçen kitabında, bu kitaptan bir hayli aktarma yapar. Kitabın 

önemini ise şöyle anlatır: 

“(...) Lozan Antlaşması’na Karşı Amerikan Kurulu’nun 28 üyeli yönetim 

kurulundaki tek Ermeni üye, Avukat Vahan Cardashian’ın Amerikan Başkanı’na 

gönderdiği kitapçıktaki itiraflar, bu yönde kayda değer görülmektedir. Sözü geçen 

kitapçık, Dr. Herbert Adams Gibbons tarafından kaleme alınmış olup Amerika’da 

basılmış ve Amerikan Başkanı’na 2 Haziran 1926’da gönderilmiştir. 711.672/473 

numara ve 7 Haziran 1926 dosya tarihli Dünya Savaşında Ermeniler başlığını 

taşı”maktadır. (agy, s. 83-84) 

Osmanlı’nın teklifleri, yukarıda da açıkça görüldüğü gibi, reddedilir. Batılı 

Emperyalistlerle ittifaka girilerek, onların emrinde Osmanlı’ya karşı savaşa girilir. 

B. Nubar Paşa’nın aynı gerçeği dile getirdiği bir arşiv belgesi daha var bugün elde. 

Daha doğrusu Fransız Dışişleri Bakanlığının arşivlerinde. 

Aktaralım: 

“BELGE 

“Fransız Milli Arşivleri, Doğu Serisi, Ermenistan, Cilt 2, Sayfa 47. 

“Dışişleri Kayıt damgası 



“3 Aralık 1918 
“30 Kasım 1918 

“Ermeni Milli Komitesi 

“Sayın Bakan, 

“Ermeni Milli Komitesi adına, şu hususları hatırlatarak aşağıdaki bildiriyi 

arzetmekle şeref duyarım: 

“Sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi, en büyük fedakârlıklar ve sürekli ıstıraplar 

pahasına, savaşın başından beri İtilaf Devletleri’nin gayesine sarsılmaz bağlılığımızın 

bir nişanesi olarak; 

“Ermenilerin fiili bir şekilde savaşan taraf olduğunu; 

“Fransa’da ilk günden itibaren hizmet eden gönüllülerinin Fransız bayrağı altında 

Yabancı Lejyonu’nda zafer elde ettiklerini; 

“Cumhuriyet Hükümeti’nin talebi üzerine Ermeni Milli Komitesi tarafından silah 

altına alınan Ermeni gönüllülerinin Filistin’de ve Suriye’de Fransız birliklerinin hemen 

hemen yarısını teşkil ettiklerini ve general Allenby’nin zaferinde büyük payları 

olduğunu, bunun da Allenby ve Fransız komutanlar tarafından resmen beyan edildiğini, 

“Kafkasya’da, Rus İmparatorluk ordusundaki 150.000 Ermeni’den ayrı olarak, 

komutanları Antranik ve Nazarbekoff’un komutası altında, 40.000’den fazla gönüllünün 

bir kısım Ermeni vilayetlerinin kurtuluşuna katkıda bulunduğunu, 

“Lütfen Sayın Bakan, üstün saygılarımın teminatı olarak kabul buyurunuz. 

“Ekselans S. Pichon 
“Dışişleri Bakanı Paris                                                                                                   

“Başkan Boghos Nubar 

“İmza 

“Dışişleri Kayıt Damgası 
“3 Aralık 1918” (Aktaran, Türk Tarih Kurumu) 

General Allenby, İngiliz, Filistin Cephesi Ordu Komutanı’dır. 

B. Nubar Paşa “savaşın başından beri” 190.000 gönüllümüzle sizin safınızda çarpıştık, 

bunu siz de biliyorsunuz, Filistin Cephesi’ndeki zaferinizde bizim de payımız olduğunu siz de 

beyan ettiniz, diyor. “Fransız bayrağı altında Yabancı Lejyonu’nda zafer elde ettik” 

beraberce, diyor. 

Ve de, “Ermenilerin fiili bir şekilde savaşan taraf olduğunu” çok açık olarak dile 

getiriyor. Üstelik de yalan, yanlış bir şey söylemiyor, abartma yapmıyor. Gerçeği söylüyor. 

Bu işi siz de bizim kadar biliyorsunuz, diyor. “Lütfen Sayın Bakan” bu hizmetimizin 

karşılığını verin, diyor. 

Ermenilerin, savaşın başından beri, savaşın tarafı olduğunu A. Aharonyan da, B. Nubar 

Paşa da “Paris Konferansı”ndaki konuşmalarında da dile getirmektedirler bildiğimiz gibi. 

Bu itiraflara bir örnek daha verelim. Burjuva Taşnaksutyun Ermenistan Cumhuriyeti’nin 

ilk Başbakanı olan Hovhannes Kaçaznuni’nin sonradan kitap olarak da yayımlanan uzun 

raporundan bir bölüm aktaralım: 

“Türklere karşı barışçı dil kullanmalıydık. Onların gerçek güçlerine ilişkin 

bilgimiz yoktu; kendimize güveniyorduk. Temel yanlışımız buradaydı. Çatışmalar 

başlayınca, Türkler bize oturup konuşmamızı önerdiler. Böyle yapmadık, onlara sırt 

çevirdik. Ordumuzun karnı tok, sırtı pekti… Karadeniz’den Akdeniz’e ve Karabağ 

Dağları’ndan Arabistan çöllerine koca bir Ermenistan istiyorduk. Kâğıt üstünde sınırlar 

çiziyor, bunların gerçekten bize verildiğini düşlüyorduk. Bundan kuşku duymak 

ihanetti… Ama artık yapacak bir şey yok!” (Aktaran Türkkaya Ataöv, Cumhuriyet, 13 

Mart 2007) 

Gerçek ne kadar açık, kesin ve berrak bir şekilde dile getiriliyor değil mi? 

Burada nerede “Soykırım”? 



Osmanlı, açıkça görüldüğü gibi, bütün olanlara rağmen, Birinci Paylaşım Savaşı 

başladığında, fiiliyatta en yetkili kişisini Ermenilerin ayağına gönderiyor. Müttefiklik teklif 

ediyor. Ama Ermeniler, emperyalistlerin oyununa gelmeye devam etmeyi tercih ediyorlar. 

Onlara bel bağlıyorlar. Batılılar ve Çarlık, Osmanlı’nın nasıl olsa işini bitirecek, ben de onlara 

uşaklık edeyim ve yağmadan payımı alayım, diyor. Bu hesabın içine giriyor. Fakat Rusya’da 

Büyük Ekim Devrimi’nin patlaması ve zafer kazanmasıyla Anadolu’da başlayan ve Ekim 

Devrimi’yle dayanışan Kurtuluş Savaşı, bütün bu hesapları altüst ediyor. Hesaplar 

tutmuyor… Oyun bozuluyor… 

Boghos Nubar Paşa uçuk biridir. Ermenilerin hak iddia ettikleri Osmanlı topraklarında 

çoğunluk olduklarını ileri sürüyor, bu konuşmasında da. Bu iddia ciddiyetten yoksundur. 

Buna birçok tanık gösterdik. “Mavi Kitap”ın yazar ve editörü A. J. Toynbee bile, geçen 

yazımızda gösterdiğimiz gibi, bunun tersi kanaattedir. Ciddi Batılı Tarihçiler de B. Nubar 

Paşa’nın tezini ciddi bulmazlar. Batılı diplomat ve subaylar da...  Bu herkesçe bilinen 

gerçektir. 

Gerçeğin böyle olduğuna dair son bir örnek daha verelim: 

“(...) Yenilgimizle biten 1877-78 Rus-Osmanlı Savaşı sonunda İstanbul’daki 

Patrik Nerses Rus Elçiliği’nin ardından Brintanya Büyükelçisi’ne koşup “Ermenistan”a 

özerklik istediğinde Büyükelçi ona (17 Mart 1897 tarihli ve 424/68-639 sayılı FO 

belgesinde belirtildiği gibi) orada hiçbir yerde çoğunlukları olmadığını söylemedi mi? 

Bu gerçeği onlar da, biz de (bu 165 kişinin okuyacağı dilde) kaç kez yayımlamadık mı? 

Fransız Dışişleri Bakanlığı’nın 19 Kasım 1918 tarihli belgesi de“Ermenilerin 1895’ten 

önce de ‘Ermenistan’ dedikleri illerde çoğunluklarının olmadığı”nı açıkça yazmıyor mu? 

Fransa’nın 4 Kasım 1896 tarihli “Resmi Gazetesi”nde yer alan ve 28 Ocak 1918 tarihli 

Dışişleri Bakanlığı belgesinde görüldüğü üzere, Ermeni oranı “en fazla yüzde 13” değil 

miydi? Bu belgeleri ben de Kongre Kütüphanesi’ne yıllar önce ulaştırdığım İngilizce bir 

kitabımda yayımladım.”(Türkkaya Ataöv, agy) 

Boghos Nubar Paşa, tabiî bizim Sevrci Solcularımız gibi uyurgezer değil. Zeki. Ermeni 

hareketini haklı bir zemine dayandırabilmek için, Ermenilerin söz konusu bölgede nüfusça 

çoğunluk olduklarını iddia ediyor. Bu konudaki gayreti sebepsiz değil… Fakat boş iddia 

tabiî… 

Bizim Sevrciler, hem Tarih bilincinden hem de mantık ve metottan yoksun oldukları 

için, meselenin bu belirleyici yönünü hiç kavrayamıyorlar. Ermeni isyanı haklıydı-meşruydu 

diye zırvalıyorlar. Onlar neyi görebiliyor, anlayabiliyorlar ki?.. 

  

Boghos Nubar Paşa’ya göre tarafların kayıpları 

B. Nubar Paşa bu konuda da net beyanlarda bulunuyordu. Bir kez daha görelim: 

“Katliam ve sürgünlerden sonra Ermenistan’da Ermeni kalmadı veya her hâl ve 

kârda kalanların önemsiz bir azınlık oluşturduğu iddia edilmiştir. Memnuniyetle 

söyleyeyim ki bu doğru değildir. 

“Önce, bugün kimsenin tartışmadığı ilkelere göre, ölüler yaşayanlar gibi 

sayılmalıdır. Bütün bir ırka karşı işlenmiş tarifsiz cinayetlerin faillerine yarar sağlaması 

hoş görülemez. Fakat bütün bir halkı ortadan kaldırma amacına erişilememiştir. Bu 

savaştan sonra Ermeniler, savaştan önce olduğu gibi, Türklerden, hatta Türkler ve 

Kürtlerin toplamından, bile, daha fazla olacaklardır. 

“Aslında, Ermeni kayıpları çok büyük olmakla beraber, savaşta Türklerin 

kayıpları daha aşağı olmamıştır. Bir Alman raporu; savaş, salgın hastalıklar ve kıtlık 

nedeniyle, Türklerin kayıplarını 2.5 milyon olarak vermektedir. Bu duruma tedbirsizlik, 

yeter sayıda hastane personeli ve ilaç olmamasının yarattığı korkunç tahribat neden 

olmuştur. 



“Bu kayıpların en aşağı yarısı, Türklerin fiiliyatta sadece buradan askere aldığı ve 

Rus ve Ermeni orduları tarafından istila edilmiş olan Ermeni Vilayetleri halkı 

tarafından verilmiştir. Böylece şayet Türk halkının en az Ermeniler kadar ağır kayıplar 

verdiği kabul edilirse Ermeniler, daha önce de olduğu gibi, halen de çoğunluktadır. 

Kafkasya ve Türkiye Ermenilerinin hararetle istedikleri gibi Kafkasya’daki Ermeni 

Cumhuriyeti Türk Ermenistanı’yla tek bir devlet kurmak üzere birleşirse bu çoğunluk 

daha da büyük olacaktır.” (Arşiv Belgeleri, Ermeni Araştırmaları, Sayı 22, s. 211) 

Boghos Nubar Paşa, Ermeni kayıplarının toplamı için, “bir milyona yaklaşan hatta daha 

bile fazla olan” diyordu. Tabiî bu rakam, Rusya ve Osmanlı Ermenilerinin toplam kayıpları 

olarak ifade ediliyordu. 

Peki Osmanlı’nın kayıpları neymiş? 

“2.5 milyon”muş. “Bu kayıpların en aşağı yarısı” da  “Rus ve Ermeni orduları 

tarafından istila edilmiş olan Ermeni vilayetleri halkı tarafından verilmiştir” diyor B. Nubar 

Paşa. Yani Türklerin kayıplarının en az yarısını biz verdirdik, diyor. Bizim işgalimiz altındaki 

vilayetler halkından verildi bu kayıplar, diyor. Başka türlü dersek, biz, Türklere 1.250.000 

kayıp verdirdik, diyor.  

Ayrıca da bu tespitini şöyle diyerek bir kez daha vurguluyor: 

“Böylece şayet Türk halkının en az Ermeniler kadar ağır kayıplar verdiği kabul edilirse 

(…)”.  

B. Nubar Paşa, böylece, “Türk halkının en az Ermeniler kadar ağır kayıplar verdiği”ni 

ve bunu da kendilerinin verdirdiğini söylüyor. 

Türklerle savaştık ve onlara “en az Ermeniler kadar ağır kayıplar verdi”rdik, diyor. 

Tekrar soralım, tabiî akıl ve mantık sahiplerine, bunun adı nedir? diye. 

Cevabı B. Nubar Paşa veriyor işte. Karşılıklı çatışmadır. Savaştır. Bunun soykırımla 

uzaktan yakından ilgisi yoktur. Buna soykırım diyenler ya başka hesaplar peşindedir ya da 

bizim Sevrci Solcularımız  gibi zavallı uyurgezerlerdir. 

Olay budur. Tüm okuyucu arkadaşlara da her türden önyargı ve bönyargıdan uzak 

olarak, akıllarını, mantıklarını kullanarak olayı değerlendirmelerini öneririz! 

“Fotomaç”, “Fanatik” okurları gibi davranmamalarını, gerçek devrimciler gibi 

davranmalarını öneririz. Unutmayalım, gerçek devrimciler için olaylar her şeyden 

önemlidir. Olayı olduğu gibi görebilirsek devrimci olarak kavramış oluruz meseleyi… Bunu 

hiç unutmayalım. 

Doğru göremezsek, doğru değiştirmeyi de yapamayız… 

1915 trajedisi, karşılıklı bir çatışmadır. Her iki taraf da öldürmüş ve ölmüştür. 

Katliamlar da, verilen kayıplar da, çekilen acılar da karşılıklı olmuştur. Tabiî yapılan yanlışlar 

da... 

Kimin nerede, ne zaman, ne kadar öldürdüğünü, ne kadar öldüğünü, ne gibi yanlışlar 

yaptığını, en küçük ayrıntısına varıncaya kadar Tarihçiler araştırıp bulmalıdırlar. Türk, 

Ermeni ve tarafsız Tarihçilerden oluşacak bir komisyon bu işi yapmalıdır. 

  

Birleşmiş Milletler’in Soykırım Tanımı 

Bu tanım hakkındaki genel bilgileri de Taner Timur’un, “1915 ve sonrası Türkler ve 

Ermeniler” adlı kitabından aktaralım, edinelim: 

“ ‘Soykırım’ kavramı, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyasının 

Yahudilere uyguladığı sistematik kırım (“Holokost”-toptan yok etme) dolayısıyla 

düşünülmüş ve icat edilmiş bir kavramdır. Batı dillerinde eski Yunanca ve Latince iki 

sözcüğün birleşmesinden oluşan “jenosit” (genocide) kavramı, bir Amerikalı hukuk 

profesörü tarafından önerilmişti. Raphael Lemkin bu terimi icat etmekle kalmamış, 

devletler hukukuna girmesine de önayak olmuştu. Bunda Nazi canilerin Nürnberg’de 

yargılandıkları sırada karşılaşılan hukuki boşluk da rol oynamıştı. Görülmüştü ki 



ortaya çıkan cürümlerin niteliği Lahey Konvansiyonu’nun savaş suçluları için 

öngördüğü hükümler çerçevesini aşmaktadır. Bu bağlamda sorun Birleşmiş Milletler’e 

gelmiş ve ilk çalışmayı R. Lemkin’in yaptığı bir tasarı geliştirilmiştir. Uzun 

tartışmalardan ve özerk komisyonda geliştirilen tadillerden sonra ortaya çıkan metin 9 

Aralık 1948’de oylanarak üye devletlerin imzasına açılmıştır.” 

“(…) 

“Soykırım Konvansiyonu, ikinci maddesinde soykırımı, “ulusal, ırksal, etnik, ya da 

dini bir grubu, bu niteliği yüzünden, kısmen veya tamamen yok etmek amacıyla işlenen” 

beş tip eylem çerçevesinde tanımlıyordu. Bu beş fiil de şunlardan oluşuyordu: 

“1) Grup üyelerinin öldürülmesi; 

“2) Grup üyelerinin fizik veya zihni sağlığını bozucu girişimler; 

“3) Grubun, kısmi veya tüm fiziki yok olmasına neden olacak varlık koşullarına 

istenerek sürüklenmesi; 

“4) Grup içi doğumları önleyici tedbirler almak; 
“5) Gruba ait çocukların zorla başka bir gruba transfer edilmeleri.” (agy, s. 97-99) 

Nazilerin yaptığıyla, Osmanlı’nın Tehcir uygulaması arasında bir benzerlik yoktur. 

Naziler, saf ırk yaratmayı ve bu arıtılmış Alman ırkıyla bin yıllık bir dünya 

imparatorluğu kurmayı düşlüyorlardı. Böyle bir programa sahiplerdi, iktidara geldiklerinde. 

İktidar olunca da, o ana kadar kendilerine hiçbir zarar vermemiş olan Yahudileri, 

Romanları ve diğer etnik azınlıkları acımasızca katlettiler. Sebep saf Alman ırkı yaratmaktı. O 

ırka ait olmayanlar, zararlı tarla bitkileri gibi yok edilmeliydi. Naziler-Hitler bunu yaptı. Bu 

tam anlamıyla bir “toptan yok etme” programının uygulanmasıydı. 

Osmanlı’nınki ise yukarıda da gördüğümüz gibi, savaş içinde alınmış bir “güvenlik 

tedbiri”dir. Yoketme amacı taşımaz.  

“Soykırım” tanımına girmesi için, yapılanın, “kısmen veya tamamen yok etmek 

amacıyla işlenen” bir eylem olması gerekir. 

Bu tehcir, çok sert uygulanmıştır. Ve bu yüzden büyük acıların çekilmesine sebep 

olmuştur. Bu tehcirin birinci derecedeki sorumlusu olan Talat Paşa da bu durumdan çok 

rahatsızdır: 

“Ermeni Tarihçilerin Hitler yerine koyduğu Talat Paşa vurulmadan önce kaleme 

aldığı Anılarında, 1915 olaylarının, “vicdansız ve seciyesiz insanların elinde bir facia 

şeklini aldığını”, kendisinin de “birçok geceler uyku uyuyama(dığını)” yazmıştır. Bu 

konuda görgü tanıkları da Talat Paşa’nın “yüzünün simsiyah, gözlerinin kan çanağına 

dönmüş (olduğunu)” kaydetmişlerdi.” (Taner Timur, s. 101) 

Gördüğümüz gibi, “Tehcir”in birinci plandaki sorumlusunun bile Ermenileri yok etmek 

gibi bir düşüncesi, programı yoktur. “Basiretsiz yöneticiler”, uygulayıcılar elinde olayın bir 

trajediye dönüşmesinden o da son derece üzgündür, rahatsızdır. 

Olay böyle olunca burada bir soykırım aranmaz, bulunmaz. Tekrar vurgulayalım ki, 

soykırım diyebilmemiz için, işin başında “yoketmek” gibi bir amacın bulunması gerekir. 

Yapılanın o amaçla yapılması gerekir. 

Özetçe “1915 Olayları” diye adlandırılan, 19’uncu Yüzyılın son çeyreğinde başlayıp 

20’inci Yüzyılın ilk çeyreğinde sonuçlanan olayların, tekrar tekrar belirttiğimiz gibi, baş 

aktörü, sorumlusu ve suçlusu Batılı Emperyalistlerle (ABD de dâhildir tabiî bunlara) Rus 

Çarlığı’dır. 

Onların kışkırtmaları sonucunda yaşanmıştır bu olaylar. Bu acıların, bu trajedinin, 

ikincil plandaki suçlusu da açgözlü Burjuva Ermenileridir. Emperyalistlerin kandırmacalarına 

inanan, haksız olarak bağımsız bir ayrı devlet kurmak için başkaldırı başlatan ve kendi sınıf 

çıkarları için Ermeni Halkını ateşin içine atan da bunlardır. 



Osmanlı tarafındaki suçlular da Feodal Sultanlık’la, İttihat ve Terakki’nin önderlik ettiği 

Burjuvazidir. Osmanlı cephesindeki egemen sınıflar da aşırı sert tepki vererek yanlışlar 

yapmışlar, bu nedenle suçlar işlemişlerdir. 

Kayıpları konusunda, taraflar ve olaylar üzerine araştırma yapan Tarihçiler, farklı farklı 

rakamlar vermektedir. O yüzden biz, konunun bu yönüne girmedik. 

Fakat olayın netçe görünen bir yönü var ki, o da bunun bir soykırım olmadığıdır. Olayı 

başından itibaren ele alıp sürecin tamamını önyargısızca izlersek bunu görürüz. 

  

Paris Konferansı’nda, Ermenilerin istediği, 
ABD ve İngiltere’nin vermeyi planladığı 

Osmanlı Toprakları 
Bu Konferans’ta, Ermeni temsilciler, Tarsus’la Trabzon’u birleştiren hattın, Kayseri de 

içinde olmak üzere, doğusunda kalan toprakların büyük bölümünü istiyordu. Harita’da 

gösterildiği gibi bu toprakların miktarı 387.424 km2’yi buluyordu. Diyarbakır’ın güneyiyle 

Hakkâri arasında kalan ufak bir bölgeyi de Kürtlere bırakma hakkaniyetini(!) 

gösterebiliyorlardı… 

İngiltere bunu biraz fazla buluyor, Ermenilere 226.644 km2’lik bir toprak vermenin 

daha adaletli olacağını öne sürüyordu. 

Tarsus’tan başlattıkları sınır çizgisini, Sivas’ın doğusundan geçirip Ordu ile Giresun 

arasındaki bir noktada Karadeniz’e bağlıyorlardı. 

Güneydoğu’da da Kürtlere biraz daha fazla toprak verilmesinden yanaydı İngilizler. Bu 

da haritada görülmektedir. 

ABD ise Ermenilere istediklerinden daha fazlasının verilmesini teklif ediyordu. Mesela, 

onlar Kayseri’nin de kurulacak Ermeni devletinin içinde kalmasını istiyorlardı. Güneydoğu’da 

da Kürtlere, Ermenilerin verilmesini istediği topraklardan daha azının verilmesini teklif 

ediyordu. 

Yani ABD, Ermenilere, onların istediğinden daha fazlasının verilmesinden yanaydı. Bu 

da haritada gösterilmektedir. ABD’nin Ermenilere verdiği toprakların büyüklüğü de 390.318 

km2 tutmaktadır. 

Paylaştırılan topraklar kendilerinin değildi. Bol keseden paylaştırılmasından da bir zarar 

görmezlerdi. Tersine o bölgede, kendilerine sürekli uyduluk edecek bir devlet yaratmış 

olacaklardı bu şekilde. Bundan da zarar değil, yarar görürlerdi. 

ABD ve diğer emperyalistler o yıllarda İsrail’in işlevini görecek bir devlet yaratmak 

istiyorlardı. Amaç buydu… Yoksa Ermenilerin kara kaşı, kara gözüne tutkunlukları değil… 

Emperyalistlerin bu amacını, ABD Emperyalizminin bir yetkilisi 1919’da şöyle netçe 

açıklar: 

“Bölgedeki 16 ulustan hiçbiri Ermeniler kadar Amerikan başarısına katkı 

yapamaz. Geçmiş deneyimler göstermektedir ki, Ermeniler savaş alanında Türklerden 

daha yeteneklidir ve silahlı bir Ermeni, silahlı iki Türk’ten daha başarılıdır. 

Ermenistan, Asya’yı Avrupa’ya ve Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan önemli bir geçide 

sahip bulunduğundan, Ermenistan’da istikrarsız bir hükümet, Ortadoğu’da karışıklık 

yaratır ve barışı önler. Bu da, kaçınılmaz olarak ABD’yi de içine alan uluslararası 

sıkıntılar yaratır. Ayrıca Ermenistan, Anadolu Türkleriyle 24 milyondan daha fazla 

Turancıların bağlantısını koparacak, gelecekte tehlike oluşturacak olan Pan-

Turanizmin yolunu kesecektir” (ABD’nin Almanya Eski Elçisi ve Bağımsız Ermenistan 

İçin Amerikan Kurulu BEAK (American Committee for Independence of Armenia) Başkanı 

James W. Gerald, Aktaran, Nurşen Mazıcı, Ermenistan Sorunu, s. 82-83) 

Sözünü ettiğimiz haritalarla çıkarları çelişen tek bir Batılı Emperyalist devlet vardı: 

Fransa. O, Kilikya’nın ve Urfa’nın, Antep’in, Maraş’ın ve daha yukarılara uzanan bir 



bölgenin kendisine verilmesinde ısrar ediyordu. Nitekim bu ısrarını da Sevr Antlaşması’nda 

kabul ettirdi, diğer emperyalistlere. Buralar Fransızlara verildi. 

Ermenilere, bu haritalarda gösterilenin daha azı verildi. Verilen yerlerin hangi illeri 

kapsadığını geçen yazımızda göstermiştik. Sevr’in, kurulması öngörülen Ermenistan’la ilgili 

maddelerini aktarmıştık. 

Burada Kürt Arkadaşlara bir uyarımız var: Bazı Kürt Arkadaşlar şöyle demektedir: 

Tamam, Sevr’i Batılı Emperyalistler hazırladı. Ama bu Antlaşma Kürtlere de bir vatan 

vermişti. Kurtuluş Savaşı ve Lozan’la bu ortadan kaldırıldı. 

Paris Barış Konferansı ve onun devamı olan Sevr Barış Antlaşması’yla Kürtlere 

bırakılan topraklar (verilen vatan) yukarıda görülmektedir. Bu, Diyarbakır’la Hakkâri arasında 

kalan küçük bir bölgedir. Bu bölgede bulunan üç beş ili geçmez bu vatanın büyüklüğü. 

Diyarbakır’ın batısında kalan Kürt illeri Fransızlara, Hakkâri’nin güneyinde kalan Kürt 

illeri de İngilizlere, kuzeyindekiler de Ermenilere bırakılıyordu-veriliyordu. Ermenilerin bu 

illere sahip olur olmaz Müslüman halka karşı nasıl davranacaklarını da Rus subaylarının rapor 

ve anılarında anlattıklarından anlayabiliriz. Yukarıda, bölümler aktarmıştık bunlardan… 

Tabiî Müslüman halk da yani o illerin nüfusça çoğunluğunu oluşturan Kürt Halkı da 

yapılacaklara koyun gibi boyun eğmeyecekti. O da nefis savunmasına girecekti. Ve halklar 

arasında korkunç bir kanlı hesaplaşma başlayacaktı. 

İşte bu felaketlerin hepsini, Türk ve Kürt Halkının (tabiî diğer azınlık halkların da) el 

ele vererek gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı’mız önlemiştir. Sevr’i yırtıp çöpe atmıştır.   

Kürt Ulusal sorunu gecikmiş olmakla ortadan kalkmıyor. Onu Türk ve Kürt Halkları, 

Proletarya öncülüğünde gerçekleştirecekleri Demokratik Halk Devriminin zaferi sonucunda 

devrimci bir tarzda, gerçek anlamda eşitlik, özgürlük ve kardeşlik temelinde çözecektir. Belki 

geç olacak. Ama iyi olacak. Her iki halkın da yararına olan onurlu ve devrimci bir çözüm 

olacak bu. Bundan kuşku duymayalım. 

Biz bu yazıya başladığımızda, sadece “Yürüyüş” ve “Atılım”, geçen sayımızdaki 

eleştirimize güya birer yanıt vermişti. Sonra “İşçi-Köylü” de bunlara katıldı. En sonra da iki 

Sevrci grup daha bize sözde eleştiri yöneltti. 

Fakat bu yazılar, bizim Sevrci Sol’un içinde bulunduğu teorik sefaleti de ortaya sermiş 

oldu. 

Bunların tümünün bize yönelik demagojik suçlamalarında bile bir yeknesaklık var. 

Besbelli ki birbirlerinden etkilenmişler. Fakat hepsi de benzer durumda olduğu için bu 

dayanışma “Kelin köseye yardımı” düzeyinde kalmış… 

Bu arkadaşların bize yönelik ciddiyetsiz suçlamalarını birkaç başlık altında tasnif 

edebiliriz. 

Bunlardan, eleştirimizin hareket noktası olan Ermeni Meselesi’yle doğrudan ilgisi 

bulunan bir konuyu (Sevr Meselesini) ele alarak yazımızı sürdüreceğiz. Böylece geldik “Sevr 

paranoyası” içinde olmamız ya da “Sevr umacısı”yla insanları korkutmak istememiz, 

meselesine… 

 

Sevr paranoyası mı? 

Emperyalist Sevrci kuşatma mı? 
 

 Sevrci Sahte Sol’un bazı temsilcileri, bizi, “Sevr paranoyası” içinde olmak ve “Sevr 

Umacısı” kullanmakla suçluyor. 

Askıcılar’dan (bizle ilişkilerini askıya alan 16 gruptan) biri olan “Yeni Dünya İçin 

Çağrı”nın 7 Mart 2007 tarihli, bize yönelik sözde eleştirisinin başlığı “Sevr Paranoyası” 

nerelere götürüyor?” şeklindedir. 

Atılım Gazetesi’nin 9 Mart 2007 tarihli sayısında yine bize yönelik bir demagojik 

saldırıda, “Sevr Umacısı”kullandığımız ileri sürülmektedir. 



İşçi Köylü Gazetesi de 9-22 Mart tarihli sayısında yine bize yönelik yakıştırmalarla 

dolu sözde eleştirisinde, bizi,“Sevr paranoyası ile devrimcilere saldır”mak ve “Sevr 

umacısı” kullanmakla suçluyor. 

Onların yani Sevrci Sol’un bundan önce gördüğümüz tezleri gibi bu da kendilerine ait 

değildir.  Parababalarının has hizmetkârlarına aittir.  Bizim Sevrciler, ideolojik 

kofluklarından-boşluklarından ve zavallılıklarından dolayı o gerici cepheye (Yerli-Yabancı 

Parababalarının Karşıdevrim cephesine) savrulup gittikleri için pek çok konuda olduğu gibi 

bu konuda da gericilerin tezini savunmaktadır. Bize, Karşıdevrimcilerin tezleriyle 

saldırmaktadır. 

Hatırlarsak, bundan önce Sevrci Sol’un üç ana tezini incelemiştik. Bunların üçünün de 

Emperyalizm cephesinin tezi olduğunu kanıtlarıyla göstermiştik. Bu tezler şunlardı: 

1- 1915 Olayları da denen, 19’uncu Yüzyılın son çeyreğiyle 20’nci Yüzyılın ilk 

çeyreğinde yaşanan trajedinin bir soykırım olduğu. Osmanlı’nın Ermenilere soykırım 

uyguladığı. 

Bu iddia (tez), kesince gösterdiğimiz gibi, İngiltere Dışişleri Bakanlığına bağlı Savaş 

Propaganda Bürosu-Wellington House’un ürettiği bir emperyalist savaş propagandasıdır. 

ABD Yahudisi, Büyükelçi H. Morgenthau ve Alman Papaz Lepsius da bu tezin diğer 

üreticileridir. Bu emperyalist savaş propagandasını, bizim Sevrci Sol, şeddelendirerek-ikiye 

üçe dörde katlayarak savunur. Wellington House, “Mavi Kitap”ında Osmanlı’nın altı yüz bin 

Ermeniyi katlettiğini iddia eder. Sevrciler, bu emperyalist tezin yeni sürümlerini kullanırlar. 

Osmanlı’nın 1-1.5 milyon Ermeniyi öldürdüğünü söylerler. Son sürüm, Osmanlı’nın 1.5 

milyon Ermeniyi katlettiği şeklindedir. 

Mesela HÖC Efendi şöyle der: 

“Katledilen Ermeni sayısı 1,5 milyona yakındır.” (Yürüyüş, 02.04.2007) 

Nereden bildin? Hangi araştırmayı yaptın da bu sonuca ulaştın? Emperyalistler ve 

onların emrindeki sözde yazarçizerler, sözde araştırmacılar, Tarihçiler öyle diyor da ondan 

değil mi? Onların iddialarını tekrarlamak sizce devrimci demokratlık oluyor, öyle mi? 

Anlayışınız bu… 

HÖC, bu konuda Ermenilerin, Ermenicilerin ve emperyalistlerin her türlü iddiasını 

düşünmeden benimser ve savunur. Şöyle der bazen de: 

“Bir Ermeni’ydi Hrant Dink. Kendisinin bir konuşmasında söylediği gibi, 1910’lu 

yılların başında nüfusları üç milyon olan ve 1920’lere gelindiğinde nüfusları 300 bine 

düşmüş olan bir halkın ferdiydi. 

“Şimdi bir düşünelim; bir halkın belli bir bölgedeki nüfusu nasıl olur da böyle 

değişir? Bu büyük, bu olağanüstü “nüfus” farklılaşması, bu topraklar üzerinde 

uygulanagelen “milliyet” politikasının en çarpıcı ifadelerinden biridir.” (Yürüyüş, 

01.08.2007) 

Gördünüz mü HÖC’ün mantığını, anlayışını? 

Halkları, birbirine karşı kışkırtan, Osmanlı’yı çökertip yutmak için “Şark Meselesi” adı 

altında en alçakça planlar yaparak emperyalist yağma peşinde koşan Batılı Emperyalistlerden 

ve aynı amaçlarla olayın içinde olan Rus Çarlığı’ndan hiç söz edilmiyor. Ermeni 

Burjuvalarının, nüfusça yüzde on beşini bile oluşturmadıkları topraklar üzerinde ayrı bir 

Ermeni devleti kurmak için, Batılıların ve Çarlık’ın oyununa gelerek başlattığı haksız ulusal 

isyanından da hiç söz edilmiyor. Sadece Osmanlı’ya vuruluyor… Osmanlı’nın uyguladığı 

“milliyet politikasının en çarpıcı ifadelerinden biri”ymiş bu. HÖC neden sadece Osmanlı’ya 

vuruyor? 

Demokratlık böyle olur sandığı için… 

HÖC’e göre ne yapmalıydı Osmanlı? 

Hemen hemen bugünkü Türkiye’nin yarısını oluşturan bir toprağı-Trabzon ve 

Çukurova’yı birleştiren bir hattın doğusunda kalan bölgeyi, Ermeni burjuvalarına vermeliydi. 



“İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü kara” diyerek. Oralarda yaşayan Kürt, Türk, Çerkes, 

Arap, Laz, Rum, Süryani halka da şöyle demeliydi: Ermeniler önce davranarak istediler bu 

bölgeyi, vermemek olmaz, vermezsek torunlarımız bizi katliamcılıkla, şovenlikle suçlar. Siz 

de Ermenilere uyun. Onlar boşaltın derlerse boşaltın bölgeyi. Burada kalın, ama bize tabi olun 

derlerse aynen öyle yapın. Onlara uyun. Müslüman halk, biz çoğunluğuz filan demesin. 

Ermeniler ne derse, onu yapsın. 

HÖC’ün anlayışı ya da savunduğu tez budur. Tabiî böyle bir saçmalamayı, akıl ve 

mantık dışı zırvalamayı, aklı başında sosyal bilince, Tarih bilincine, adalet ve ahlâk 

duygusuna sahip hiç kimse ciddiye almaz. Nitekim Osmanlı da, Kürt, Türk, Çerkes, Laz 

halkları da ciddiye almamıştır, HÖC’ün ve Sevrci Sol’un diğer bileşenlerinin savunduğu bu 

akla ziyan tezi. 

Yukarıda aktardığımız satırlarda HÖC, Türk dostu, Türk-Ermeni kardeşliğinin 

savunucusu diye sundukları Hrant Dink’in, Osmanlı’daki Ermeni nüfusa ilişkin şu yalanını 

savunur: “(…) 1910’lu yılların başında üç milyon”du Osmanlı Ermenilerinin nüfusu. 

Gerçi HÖC’ün aktardığımız satırlarında, Osmanlı’dan söz edilmiyor, fakat kastedilenin 

Osmanlı Ermenileri olduğu açıktır. Çünkü Ermenilerin toplam nüfusu (Osmanlı ve Rus 

Ermenilerinin toplam sayısı) “1920’lere gelindiğinde” yukarıda verilen rakamdan (yani 

300.000’den) çok fazladır. Sonra Hrant Dink’in de HÖC’ün de hedef tahtasına koyduğu 

Osmanlı ve TC’dir. Bu bakımdan yukarıdaki aktarmada verilen rakamlar, Osmanlı 

Ermenilerine ilişkindir. 

Burada, kaçamak ifadeyle, soykırıma uğratılan Ermeni sayısı üç milyon eksi üç yüz bin 

eşittir, iki milyon yedi yüz bin olarak verilir. 

Hiçbir kanıt gerekli olmadığına göre, istenilen rakamlar rahatça söylenebiliyor. Öyle ya, 

kanıtsız konuşacak olduktan sonra istediğin gibi iddiada bulun. Nasıl olsa kanıt soran yok… 

Tabiî onların ortamında… 

Hrant Dink, dört, beş, on milyon da diyebilirdi. Yine de ölçülü davranmış mı diyelim?.. 

HÖC Hazretleri de hiç duraksamadan alıp bu rakamları savunabilirdi. O da demokrat 

geçinecek ya!.. Demokrat olmak budur sanıyor… 

Bizim incelediğimiz, yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde, yani olayların yaşandığı yıllara 

ait ciddi kaynakların hiçbirinde Hrant Dink ve HÖC tarafından öne sürülen bu rakamlara 

rastlanmaz. Osmanlı’nın 1914 nüfus sayımında Ermeni sayısı 1.229.007 olarak gösterilir. 

Yalnız bu rakama ülkedeki Protestan nüfus dâhil değildir. Tüm milliyetlerden Protestanlar 

aynı yerde gösterilmiş, bu insanların milletleri belirtilmemiştir. Yani Protestanlar milliyetlere 

göre tasnif edilmemiştir. Tüm Protestanları da Ermeni nüfusa eklediğimizde (Protestanların 

tamamını Ermeni kabul ettiğimizde), 1.294.851 rakamına ulaşılır. Bizce bu rakam gerçeğe 

yakındır. Çünkü Osmanlı, Roma İmparatorluğu ve İngiltere’yle birlikte döneminin en 

güvenilir kayıt sistemine sahip İmparatorluğu’dur. 

Ermeni Patrikhanesi’nin 1913 yılı istatistiğine göre Osmanlı’daki toplam Ermeni nüfus, 

1.915.651 kişidir. Kaldı ki, Patrikhane’nin rakamlarına, en büyük destekçilerinden olan 

İngiltere Büyükelçiliği bile güven duymamaktadır. 

“Çünkü, Patrik, 1880 yılında Sivas vilâyeti Hıristiyan nüfusu 605.065 ve 

Ermenileri 199.245 olarak bildirirken, Sivas Ermeni Piskoposu Rumlar dâhil Hıristiyan 

nüfusu 201.245 olarak vermektedir.” (Ermeniler Sürgün ve Göç, TTK, s. 24) 

Rakamları daha doğrusu gerçeği bu denli çarpıtan Ermeni Patrikhanesi’nin başı Patrik 

Nerses bile, “1878 yılında, Berlin Konferansı esnasında”, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki 

Ermeni nüfus için 2.660.000 rakamını verir. (agy, s. 22) Üç milyona ulaşamaz. O bile daha 

yukarı tırmanmaya cesaret etmez. Ciddiyetsizliğin de bir sınırı olmalı, der. 

Yunanistan Patrikhanesi de sayımlar yapar. Bu verilerle, Ermeni Patrikhanesi’nin 

verileri arasında da büyük farklar bulunur. 



Bir diğer Ermeni Patriği olan Malachia Ormanian’a göreyse, Osmanlı’daki Ermeni 

nüfusu 1.887.900’dür. (agy, s. 25) 

“Türkiye’de uzun süre bulunan Felix Weber, 20 Ekim 1896 tarihinden itibaren 

dört gün süreyle Glarner Nachrichten (İsviçre) Gazetesi’nde yayınlanan “Die 

Armenier” adlı yazısında, bütün Asya’daki Ermenilerin sayısını İstanbul dâhil yaklaşık 

1.000.000 olarak vermiştir. 

“H. F. B. Lynch tarafından 1901’de yayımlanan iki ciltlik seyahat ve araştırma 

eserinde, toplam Ermeni nüfusunun ülkelere ve bölgelere göre dağılımı konusunda 

ayrıntılı istatistikler yer almıştır. 

“(…) 

“Lynch’in istatistiklerinde Osmanlı ülkesindeki toplam Ermeni nüfusu (altı vilâyet 

dâhil), 1.325.246 olarak görünmektedir.” (agy, s. 37) 

“18 ve 20. yüzyıl Osmanlı nüfusu üzerinde çalışan bir diğer uzman, Fransız bilim 

adamı Daniel Panzac, savaş başlamadan önce Osmanlı topraklarında 1.500.000-

1.600.000 arasında Ermeni nüfusun yaşadığını söylemektedir. 

“Lodovic de Contenson’un 1901 ve 1913 yıllarında basılan iki ayrı eserinde yer 

alan dünyadaki Ermeni nüfusunun ülkelere göre dağılımı şöyledir: 

Bölgeler 1901 yılı 1913 yılı 

Asya Türkiyesi 1.133.779 1.150.000 

Avrupa Türkiyesi    250.000    250.000 

Rusya ve Kafkasya 1.500.000 1.500.000 

İran’da    150.000    150.000 

Öteki bölgeler      60.000      50.000 

Toplam 3.093.779 3.100.000 

  

“Contenson’un rakamlarına göre, 1914 yılı öncesinde Osmanlı ülkesinde yaklaşık 

olarak 1.400.000 Ermeni nüfus mevcuttur.” (agy, s. 38) 

“Aşağıda, Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenilerle ilgili daha sağlıklı bir 

değerlendirme yapmak amacıyla, 1892’den itibaren, Ermeni nüfusu ile ilgili farklı 

araştırıcıların verileri sunulmaktadır: 
  

Kaynağ

ın Yılı 
Yazarı Osmanlı Ermenileri 

1892 Vital Cuinet 1.475.000 

1896 Felix Weber 1.000.000 

1901 H. F. B. Lynch 1.325.246 

1901 Lodovic de Constenson 1.383.779 

1910 Encyclopedia Britannica 1.500.000 

1913 Lodovic de Contansen 1.400.000 

1914 Justin McCarthy 1.698.303 

1914 Stanford Shaw 1.294.851 

1918 David Magie 1.479.000 

1919 Dr. Lepsius 1.500.000 

1923 Claire Price 1.500.000 

1923 E. Alexander Powell 1.500.000 

  

“Sonuç olarak, birçok ülke araştırıcıları tarafından Osmanlı sayımları da göz 

önüne alınarak gerçekleştirilen nüfus hesaplamalarında, hiçbir şekilde net rakamlar 



ortaya konamamakta, Osmanlı topraklarında yaşadığı varsayılan Ermeni nüfusu 

1892’lerden 1914’e kadar 1.300.000 ile 1.700.000 arasında değişmektedir.” (agy, s. 51-52) 

Yukarıdaki tabloda, Encyclopedia Britannica’nın 1910 baskısında, Osmanlı’daki 

Ermeni nüfusu 1.500.000 olarak verilmektedir. 

Şimdi de aktardığımız şu satırlara bakalım: 

“Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri Ermenilere sırtını döndüğü 

süreçte Ermeniler uzun süre sessiz kaldılar. Bu zamanı Batı Dünyasının kilit 

noktalarına sızarak sessizce güçlerini kuvvetlendirmek için kullandılar. Örneğin, 1953 

yılında bir Ermeni, Britannica Ansiklopedisi için çalışmakta idi. 1910 baskısında 

1.500.000 olarak rapor ettikleri Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermeni nüfusunun sayısı 

aniden 2.500.500’e çıkarıldı. Günümüzde Ermeni asıllı bir şahıs Amerikan Kongresi’nin 

kütüphane başkanlığı gibi yüksek bir pozisyondadır ve kendi şahsi tarih görüşünü öne 

çıkarmaktadır.” (Holdwater, Editör: Prof. Dr. Aysel Ekşi, Belgeler ve Tanıklarla Türk-

Ermeni İlişkilerinde Tarihi Gerçekler, s. 231) 

Yazar, ABD’de doğup büyümüş, oranın vatandaşı bir Türk’tür. ABD 

Emperyalizminden de haberi yoktur. O nedenle yukarıda, haklı olarak yakındığı 

düzenbazlıkların sorumluluğunu yalnızca Diaspora Ermenilerine yüklüyor. Bu pis işleri, o 

Ermenilerin yalnızca kendi başarısı, becerisi sanıyor. Tabiî ABD’li yetkilileri de uyutulan saf 

insanlar sanıyor. ABD Emperyalistleriyle, Ermeni burjuvalarının, şovenlerinin çıkar birliği 

içinde olduğunu da göremiyor. ABD (tabiî tüm Batı’nın da) Emperyalistlerinin işine gelmese, 

çıkarlarıyla çelişse Ermenilerin yaptığı işler, Ermenilerin parmaklarını bile oynatamayacağını 

bilmiyor. Geçelim… 

20’nci Yüzyılın ilk çeyreğinde, Osmanlı’nın katlettiği iddia edilen Ermeni sayısı, daha 

önce de gösterdiğimiz gibi beş-altı yüz bin olarak gösteriliyordu, Batılı Emperyalistler ve 

Ermeni burjuvaları tarafından. Öyle olunca da, Osmanlı’dayaşayan ve değişik kaynaklarca 

(araştırıcılarca) 1.3 ile 1.7 milyon arasında olduğu söylenen Ermeni nüfusu, katliam 

kurbanları olarak gösterilen 5-6 yüz bin sayısıyla kolayca uyumlandırılabiliyordu. O zamanki 

iddiaya göre, Osmanlı, kendinde yaşayan Ermenilerin ortalama üçte birini katletmiş oluyordu. 

Ve bu iki rakam birbiriyle görünüşte çelişmiyordu. Ortalama 1.5 milyon olan Ermeni’nin üçte 

biri Rus Ermenistanı’na, üçte biri diğer ülkelere kaçmış oluyor, geriye kalan üçte birlik bölüm 

de, Osmanlı’nın katliamına uğramış oluyordu. Söylenen kabaca buydu. 

Önce de söylediğimiz gibi, artık katliam kurbanlarının sayısı 1.5 milyona çıkartılmış 

durumdadır. Ermeni soykırımı savunucularının son sürümü budur. Bu durumda da eski nüfus 

rakamıyla yeni katliam rakamının uyuşmazlığı ortaya çıkmış oluyor. Osmanlı’da 1.5 milyon 

Ermeni yaşıyordu, Osmanlı hepsini bire dek katletti-yok etti, denmiş oluyor. Bu iddia da 

tutmaz. Sırıtır. İnandırıcı olmaz. 

Gerçi bizim Sevrci Sahte Sol böylesine de inanır. Fakat dünya (insanlık) bunlar gibi akıl 

fikir, bilim, bilinç fukarası insanlardan ibaret değil ki… Bizimkiler mostralık… 

O zaman, nüfusu da yukarı çekmek gerekir… Yani nüfus rakamının da bu yeni katliam 

rakamıyla uyumlandırılması gerekir. Daha doğrusu gerekiyordu. İşte bu sebepten Britanica 

Ansiklopedisi bile, 1910 baskısında verdiği rakamla apaçık çelişmesine rağmen, Osmanlı’nın 

Ermeni nüfusunu 2.5 milyona çıkarır. 

Hrant Dink, bununla da yetinmez. Üç milyona çıkarır, Osmanlı’daki Ermeni nüfusu: 

“1910’lu yılların başında nüfusları üç milyon olan ve 1920’lere gelindiğinde nüfusları 300 

bine düşmüş olan bir halkın” ferdiyim, der. Böylece de Ermeni soykırımı kurbanlarının 

(katledilen ve sürgün edilenler olmak üzere) sayısı bir anda 2.7 milyona çıkartılmış olur. 

Hrant Dink’in kullandığı bu üç milyon rakamını, biz bir yerde daha gördük. H. Dink de 

sanırız oradan aldı. Bu rakamı Lozan’da (barış görüşmelerinde ya da Konferansı’nda) Lord 

Curzon ileri sürer. İsmet Paşa’ya yoklama çeker. Acaba tuzağa düşer mi, diye denemede 

bulunur. Amacı, yeni Türkiye’den Ermeniler için toprak koparabilmektir. Yani Bolşevik 



Ermenistan’a karşı, Türkiye toprakları üzerinde kendilerine bağımlı bir burjuva Ermenistan 

kurabilmektir. İsmet Paşa, bu İngiliz talebini kesin bir ifadeyle reddeder. Lord Curzon işte bu 

tartışmalar sırasında söyler, Osmanlı’da eskiden üç milyon Ermeni nüfus bulunduğu 

şeklindeki sözünü. Şöyle der: 

“Yalnız Ermeniler, Türk idaresinden memnun idiyse, Anadolu’da yaşayan üç 

milyon Ermeni, nasıl oldu da yüz otuz bine indi? Neden Kilikya’da altmış bin Ermeni 

Fransızların arkasına düşerek yurtlarını bıraktı? Bugün kalan Ermenilerle dostça 

yaşamak kolaydır. Amma bütün dünya gözünü Türkiye ile Ermenistan’a dikmiştir. Bu 

millet himayesiz bırakılamaz.” 
İsmet Paşa, Lord Curzon’un, yeni Türkiye’de kurulacak bir Ermeni yurdu teklifini; 

bunun Türkiye’nin parçalanması demek olduğunu ve buna tahsis edilecek bir karış yeri 

bulunmadığını ileri sürerek reddeder. 

İsmet Paşa, ayrıca da Osmanlı Ermenilerinin nüfusunu “bütün kitapların 1.290.000-

1.500.000 arasında kaydettiklerini göstererek, Lord Curzon’un yanlışlığını çıkar”ır. 

İsmet Paşa, Lord Curzon’a, Ermenilerle ilgili sorusuna karşılık olarak “2.5 milyon 

Türk’e ne oldu?” diye de sorar. Yani yaşanan büyük hengâmede (harp sürecinde) 2.5 milyon 

Türk’ün de hayatını yitirdiğini, söyler. 

Böylece de, İsmet Paşa, yaşananın büyük bir savaş olduğunu, bunda yer alan her tarafın 

kayıplar verdiğini dile getirmiş olur. 

Hrant Dink, İngiliz Emperyalizminin önde gelen temsilcilerinden Lord Curzon’un, 

Ermeni sorunuyla ve ona ilişkin sayılarla ilgili bu demagojisini, aynen alıp tekrarlayınca 

“Türk dostu”, “Türk-Ermeni kardeşliğinin savunucusu” oluyor. Aynı demagojiyi HÖC ve 

Sevrci Sol’un diğer bileşenleri Hrant Dink’ten alıp tekrarlıyorlar. Onlar da bu tekrarlar 

sayesinde “demokrat, devrimci” oluyorlar. 

Biz, yahu etmeyin, olay böyle değil. Bakın şöyle. Emperyalizmin sözcülerine, onların 

savaş propagandalarına değil, olayın kendisine bakalım. Süreci inceleyelim. Devrimci için, 

her şeyden önemli olan olaylardır, deyince bir anda suçlu durumuna getiriliyoruz. 

Suçlanıyoruz onlar tarafından, “şoven, faşizan, devlet yanlısı, Aydınlıkçı” ve daha buna 

benzer bir sürü kötüleyici sıfatla. 

Lord Curzon’un demagojisini savunmak “demokratlık, devrimcilik” oluyor, onun 

yanlışlığını söylemek, şovenlik, faşizanlık. Böyle bir “devrimcilik” nerede görülmüş yahu? 

Bu anlayışı kim ciddiye alır? Kim inanır? Ha, diyeceksiniz ki bizim taraftarlarımız inanır… 

İşte işin acı olan yanı da bu. Evet, amigolaşmış, “Fotomaç” okuru durumuna getirilmiş ya da 

düşürülmüş taraftarlarınız inanır. Çünkü onlar başlarını ayak yerine koymuşlardır ayaklarını 

da baş. Ama biz, aklına saygısı olan, aklına, mantığına ihanet edemeyen taraftarlarınızın 

sürgit inanacağını sanmıyoruz. Çünkü Emperyalist alçakların, haydutların teorilerini 

savunarak demokrat da devrimci de olunmaz. Tam tersine emperyalistlerin hizmetkârı, 

yandaşı-destekçisi olunur. 

  

Emperyalistler, Ermeni sorununda 

sayıları neden yukarı çekti? 

 

Bunun tek cümleyle yanıtı şudur: Osmanlı’yı ve Türkleri, Nazilere benzetmek hatta 

Nazilerle özdeşleştirmek için. Ermeni şovenlerine göre Talat Paşa Hitler’in bir benzeridir. 

Hatta öncülüdür. Diğer İttihat ve Terakki liderleri de Hitler’in yardımcılarının benzerleridir. 

Naziler, İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda 5-6 milyon Yahudi ve Komünisti, üç 

milyon Sovyet savaş esirini, birer milyon Polonyalı ve Yugoslav’ı, iki yüz bin Roman’ı ve 

yetmiş bin de özürlüyü katletmişti. ABD, İngiliz, Fransız Emperyalistleri de bir milyon 

Alman savaş esirini öldürmüştü. 



Bu denli korkunç rakamlara ulaşan katliamların yanında Osmanlı’nın beş-altı yüz bin 

Ermeni’yi öldürdüğünü söylemek, hafif kalmak olurdu. İddia, çok etkileyici, sarsıcı olmazdı. 

Sonra insanlık Nazilerden, Hitler’den, Himmler, Göreng, Göbbels gibi yandaşlarından 

iğreniyordu. Zalimlik, acımasızlık, kan dökücülük, katliamcılık, canavarlık denince akla ilk 

gelen Naziler oluyordu. Osmanlı’yı ve Türkler’i de Nazilerle özdeşleştirivermek muazzam bir 

şey olurdu. Bunu duyan, öğrenen her saf insan bir anda Osmanlı’dan da Türkler’den de bir 

anda iğreniverirdi. Bunu sağlamak için öncelikle yapılması gereken bir iş vardı yalnız: 

Osmanlı tarafından soykırıma uğratıldığı iddia edilen Ermeni kurbanlarının sayısını 

yükseltmek. Eski sayı olan beş altı yüz bini, bire hatta bir buçuk milyona çıkarmak. Öyle 

yapıldı. Şu anda bir buçuk milyon sayısı standardize edilmiş durumdadır. Hatırlarsak, geçen 

24 Nisan’da (soykırım kurbanlarını anma gününde) ABD Başkanı Bush da, 1915 olaylarında 

1.5 milyon Ermeni’nin hayatını kaybettiğini iddia etmiştir. 

1.5 milyon sayısı, Nazi kurbanlarının sayısıyla nicel benzerlik göstermese de nitel 

benzerlik gösterir… Artık Osmanlı Nazilerle özdeşleştirilebilirdi. Öyle de yapıldı… 

Fakat yukarıda gördüğümüz gibi Hrant Dink ve HÖC gibilerini bu sayı bile kesmiyor. 

Onlar muğlâk (kapalı) bir anlatımla da olsa kurban sayısını ve buna paralel olarak Osmanlı’da 

yaşayan Ermeni sayısını çok daha yukarılara çekmeye uğraşırlar. Böyleleri bakalım nerelere 

varacak? Kim bilir, belki bir gün soykırım kurbanı Ermenilerinin sayısını, Nazi kurbanlarının 

sayısına ulaştırırlar. 

Yukarıda Bush paçavrasından söz edince, kendisi gibi iki soytarı daha aklımıza geldi. 

Onlar da Ermeni soykırımı sahte tezinin ateşli savunucuları. Terminatör (Arnold 

Schwarzenegger) ve Rambo (Sylvester Stallone). Terminatör, Bush’un daha doğrusu ABD 

Emperyalistlerinin Irak savaşı ve işgalinin önde gelen savunucularındandır da. O da 24 

Nisanlarda konuşmalar, açıklamalar yapar. Şoven diaspora Ermenilerine her türden destek 

verir. 

Rambo soytarısı da, medyadan öğrendiğimize göre, “Musa Dağında Kırk Gün” adlı 

sözde edebi eseri (romanı) filme alacakmış. “Gece Yarısı Ekspresi” adlı şoven, ırkçı, Türk 

düşmanı filmin başka formattaki bir benzeri olan bu yayın, Avusturyalı zengin bir Yahudi 

ailesinin mensubu olan yazar Franz Werfer tarafından kaleme alınıp 1933’te Viyana’da 

yayımlanıyor. Bu paçavra roman, 1915 olaylarını, İskenderun’un güneyindeki Musa Dağı’nda 

Türklerle çatışan Ermenilerin, kıyıya yanaşan Fransız gemileriyle alınıp Mısır’daki göçmen 

kamplarına yerleştirilmelerini konu alıyor. Tabiî romanda (Belge Yayınları tarafından 

Türkçe’de de yayımlanmıştır) Ermeniler masum kahramanlar, Türklerse kana susamış, 

insanlıktan nasipsiz canavarlar olarak gösterilmektedir. Roman aslında namusluca konuya 

yaklaşan bir yarı belgesel roman filan değildir. Türk düşmanlığı temelinde kurgulanmış, ırkçı 

bir saldırıdır. Edebiyatın, sanatın siyasette kullanımına hem de ahlâksızca kullanımına iyi bir 

örnektir. 

“1982’de Ermeni kökenli yönetmen Sorky Mouradian, romanı aynı adla filme 

uyarladı. Ancak bu küçük bütçeli film fazla ses getirmedi.” (Yasemin Çongar, Milliyet, 19 

Aralık 2006) 

ABD Emperyalizminin en itçil savunucularından olan, aynı zamanda da etrafında 

koruma ordusu olmadan sokağa çıkmaya bile korkan bu insan sefaleti, şöyle anlatıyor 

yapacağı işi: 

“Stallone, “Bir uygarlığın tümden yok edilmesine ilişkin bir epik (destan – N. 

Ankut) diye tanımladı projesini.” (agy) 

Gördüğümüz gibi bu ciğeri beş para etmez insan sefaletleri bile, Ermeni soykırım 

yalanını savunma yarışındalar. Tabiî onlar da diğer emperyalist haydut efendileri gibi çıkar 

peşindeler. O yüzden böyle işler yapıyorlar. Gerçek Tarih onların umurunda bile değildir. 



Sözü bu konuda daha fazla uzatmayalım… Gördüğümüz gibi bizim Sevrci Sahte Sol, 

Ermeni Sorunu’nda, Batılı Emperyalistlerle aynı görüşü savunmaktadır. ABD’nin ve 

yandaşlarının tezini savunmaktadır. 

  

Sevrci Sol Osmanlı Düşmanıdır 

 

Hatırlayacağımız gibi, bu konuda HÖC şöyle diyordu: 

“(…) Osmanlı tarihi yağmacılık, talancılık tarihidir…” (Yürüyüş, 2006.06.18) 

HÖC, işte bu şekilde Osmanlı’yı karalamakta ve reddetmektedir. HÖC’e göre, Osmanlı 

insanlığa zarardan başka bir şey vermemiştir. Talancılıktan başka bir şey yapmayan bir 

imparatorluk kime ne verebilir, olumlu anlamda?.. 

Eleştirimizin yukarıki bölümünde de gösterdiğimiz gibi, Osmanlı’ya böylesine 

düşmanca bakış, Batılı Emperyalistlerin, “Şark Meselesi” adı altında savundukları ve 

uygulamaya koydukları, Osmanlı’yı çökertme ve paylaşarak yutma, yok etme anlayışından 

farklı bir şey değildir. Bu sömürgeci politikanın kapsamı içinde yer alır. Buna bir örnek daha 

verelim. Eski İngiltere Başbakanı Asquith, 9 Kasım 1918’de Londra Belediyesinin yıldönümü 

nedeniyle Guildhall’da verilen ziyafette, bu emperyalist anlayışı şöyle dile getiriyordu: 

“Henüz düşmanımızın sırtını yere getirmek zorundayız. Yani Almanya’yı demek 

istiyorum. Fakat biz bu hedefe doğru ilerlerken, yüzyıllardan beri geri kalmışlığı ile 

bilinen siyasal bir rejimi de ortadan kaldırmış bulunuyoruz. Bu da Avrupa’daki 

Osmanlı İmparatorluğu’dur. Bu yaşlı ve hasta adam, ölüm yatağında yaptıklarına 

pişman olmak için yeterince vakit bulacaktır. Ümit edelim ki bugünler, milletler 

topluluğu içinde kötülüğü temsil eden bir millet olarak, onun son günleri olsun. Bu 

ölünün mezar taşı üzerine ne yazılırsa yazılsın, o hiçbir zaman yeniden 

doğmayacaktır.” (Aktaran: Prof. Dr. Yuluğ Tekin Kurat, Osmanlı İmparatorluğu’nun 

Paylaşılması, s. 50) 

“Görüldüğü gibi Mütareke (Mondros Mütarekesi – N. Ankut) sonunda 

Müttefikler (Batılı Emperyalistler – N. Ankut), Osmanlı Devleti’nden yalnız savaşa 

girmesinin değil, aynı zamanda tarih boyunca sorumlu tuttukları icraatının da hesabını 

sormak istiyorlardı.” (Prof. Dr. Yuluğ Tekin Kurat, agy, s. 50) 

Bir kez daha görüldüğü gibi İngiliz Emperyalistleri de Osmanlı hakkında, bizim HÖC’le 

aynı kanaate sahiptir… Demek ki HÖC, Osmanlı üzerine yeni bir söz söylemiş olmuyor. 

İngiliz Emperyalistlerinin bu görüşlerini, demokratlık böyle olur sanarak alıp tekrarlıyor-

savunuyor. 

HÖC, devam eder, Osmanlı hakkındaki teorik sefaletini sergilemeye: 

“Burada bir örnek vereyim. 7 yıl kadar önce, 1999’da Osmanlı Devleti’nin 700. 

yıldönümü kutlanmıştı. Siz de hatırlarsanız sanırım, yaygın etkinlikler düzenlenmiş, 

üniversitelerde de paneller falan yapılmıştı. Bu kutlamalarda en çok vurgulanan 

Osmanlı’nın şu iki özelliğiydi: “Dünyanın üç kıtasına yayılmış olmak ve yaklaşık altı yüz 

yıl süren hükümranlığıyla dünyadaki en uzun süreli devletlerden biri olmak…” 

“Tarihi olarak buralarda özel olarak övünülecek bir şey yoktur. Üç kıtaya 

yayılmak, katlederek, fethederek olmuştur. Kimse Osmanlı akıncılarını, ordularını 

çiçeklerle karşılamadı tabii.” (Yürüyüş, 2006.06.18) 

600 yıl yaşamış, üç kıtaya yayılmış koca bir imparatorluğu böyle birkaç yavan cümleyle 

karalayıvermek, devrimcilik oluyor HÖC’e ve Sevrci Sol’un diğerlerine göre. Osmanlı 

düşmanlığı, Solculuk onlara göre. İyi de Batılı Emperyalistlerinhemen hemen tüm siyasi 

temsilcileri aynı şeyi diyor Osmanlı hakkında. Onlar da mı demokrat?.. 

Bakın bir örnek daha verelim: 

“Sahife No: 643 25 Haziran 1919 Vesika No: 426 

“Amerikan Cumhurbaşkanı Wilson’un evinde yapılan toplantı: 



“(…) Lloyd George Başkan Wilson’a, Türklerin İstanbul’da kalıp 

kalmayacaklarını sordu. Wilson, şayet benim hükmüm isteniyorsa Türkler Avrupa’da 

çok uzun zaman kaldılar. Ve oradan tamamen temizlenmelidirler, dedi…” (Aktaran: 

Erol Ulubelen, İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, s. 200) 

Evet, ABD Emperyalizminin 1919’lardaki en önde gelen sözcüsü-temsilcisi de böyle 

diyor işte… 

İngiliz Emperyalizminin bir diğer sözcüsü Lloyd George da hatırlayacağımız gibi şöyle 

diyordu:  

“Türkler yüzyıllarca Avrupa’da kalmışlar ve Avrupa’nın başına daima dert 

açmışlardır.” 
Bizim HÖC ve yandaşlarının söylediklerinin, bu emperyalist haydutların görüşlerinden 

ne farkı var? İnsan biraz konuşmadan yazmadan önce düşünür yahu: 

Biz, Osmanlı hakkında emperyalistlerle aynı şeyler söylüyoruz. Sonra da kalkıp 

devrimcilik iddiasında bulunuyoruz. Bunda bir terslik, tuhaflık yok mu? diye. Ama ne 

gezer… Bizim Sevrcilerde bırakalım araştırmayı, incelemeyi, düşünme de yok. 

Batılı Emperyalistler son derece zeki ve kurnazdırlar. Parçalayıp yutmak istedikleri 

Osmanlı’yı kötülemeleri, kendi amaçlarıyla uyum içindedir. Onlar insanlığı bir beladan 

kurtardık demek için Osmanlı’yı böylesine karalamaya çalışmaktadırlar. Bizim Sevrcilerse 

boş ve kofluklarından, zavallılıklarından, ciddiyetsizliklerinden ve güce tapıcılıklarından 

yapmaktadırlar bunu… Onlara insan acır… 

Bunlara göre Osmanlı, “katlederek” “üç kıtaya yayılm”ış ve 600 yıl yaşamış. 

Peki, Osmanlı bunu yaparken, diğer Avrupalı, Asyalı devletler ne yapmış? Onlar 

katliamcı, fetihçi değiller miymiş? İHD’li miymiş onlar? Aaa, ne fena bir şey; hiç insan 

katliam yapar mı, fetih yapar mı, gibi şey mi diyorlarmış? Yoksa onların kılıçları, tüfekleri, 

okları, mızrakları öldürücü değil miymiş? HÖC’ün, 1 Mayıs törenlerinde uygun adım 

yürüttüğü üniformalı gençlerinin taşıdığı komik-gülünç tahta tüfekler gibi tırışkadan şeyler 

miymiş, diğer devletlerin silahları? Osmanlı katletti, fethetti de diğerleri neden yapmadı veya 

yapamadı bunu? Katledilenler, fethedilenler kuzu kuzu boyunlarını mı uzattı Osmanlı’ya? Bu 

soru hiç aklına gelmedi değil mi HÖC Efendi? Böyle sorulara ne gerek var sence, değil mi? 

Osmanlı’ya sövdün mü, demokrat da devrimci de oluverirsin… İş de bitmiş olur…  Gerisine 

ne hacet? 

Sevrcilerde anlayış bu… 

Sevrcilerin derdi Osmanlı feodalitesini eleştirmek filan değildir. Onlar Osmanlı’ya, tıpkı 

Batılı Emperyalistler gibi bakıyorlar ve tümüyle mahkûm ediyorlar, karalıyorlar. 

Onlara göre Osmanlı’da olumlu bir şey, bir yan bulmak mümkün değil. Ve yine onlara 

göre, Osmanlı anasından feodal bir devlet olarak doğdu. Tarih sahnesine feodal bir 

devlet olarak çıktı. Yani feodal geldi ya da doğdu, feodal gitti, öldü. 

Her şey gibi Tarihin de, Tarihte yer almış medeniyetlerin-devletlerin de bir süreç ürünü 

olduğunu kavrayamıyorlar. Onlar diyalektik mantık diye bir şeyden habersizdirler. Bırakalım 

diyalektik mantık ve metot kullanmayı, onlar Aristoteles’in metafizik mantığını bile doğru 

dürüst kullanmayı beceremezler. Bir saçmalamalar yumağıdır onların yazıları… 

Oysa, Tarih sahnesine her çıkan toplum İlkel Sosyalist Toplum Düzeninden-Biçiminden 

çıkar gelir. Demek ki Medeniyete-Sınıflı Topluma-Tarihe adım atan her toplumun geldiği yer 

İlkel Komunal Toplumdur. 

İnsanlık 1.700.000 yıl İlkel Komünal Toplum Düzeni’nde yaşadı. MÖ 4.000 yıllarında, 

Aşağı Mezopotamya’da, ilk kez toprağa yerleşik Tarım Ekonomisinden Sınıflı Topluma geçti. 

Bu geçiş aynı zamanda Tarihe geçiş-giriş, Medeniyet’e geçiş de demektir. Ve buradan, bu 

zamanda insanlık, Parayla, Yazıyla, Devletle (Mahkemeler, Cezaevleri ve özel bir bölük 

silahlı adamdan oluşan güç-şiddet örgütüyle) tanıştı. O zamana kadar bunların hiçbiri yoktu. 



Toplum birbirine zıt, çıkarları birbirine karşıt sınıflara bölünmüştü artık. Çünkü ilk kez 

temel üretim aracı olan toprak, kişilerin özel mülkü durumuna girmişti-gelmişti. Ondan önce, 

kamunun, tüm toplumun ortak malıydı hâlbuki. İşte bu özel mülk sahipleri ayrıcalıklarını 

koruyabilmek için devlet örgütüne-makinesine ihtiyaç duymuşlar ve onu yaratmışlardı. 

Velhasıl, sınıflı toplumun tüm Tarihi 6.000 yılı kapsar. 

MÖ 4.000 yıllarından itibaren insanlık dalga dalga, kavim kavim Medeniyet’e-Tarihe-

Sınıflı Toplum Düzeni’ne girdi-geçti. Yani bir anda olmadı. Dedik ya, Diyalektiğe göre her 

şey bir sürecin ürünüdür diye. 

Mesala, Kolomb Amerika’yı keşfettiğinde (MS 1492’de), orada yaşayan Yerli Halkın 

tümü, İlkel Sosyalist Toplum Biçimi’nde yaşamaktaydı. İlkel Sosyalist Toplum’un Aşağı 

Barbarlık Konağı dediğimiz konağında yaşamaktaydılar. 

Avustralya’nın Yerli Halkları da, oralar Beyaz Sömürgeciler tarafından keşfedildiği 

anda aynı şekilde İlkel Sosyalizmin sözkonusu konağında yaşamaktaydı. 

Buralarda evcilleştirmeye uygun hayvan (sürü hayvanı) yani koyun, keçi, sığır, at 

bulunmadığından; bu kıtaların halkları, Tarihçil Gelişim sürecinin o Basamağına takılıp (ya 

da çakılıp) kalmışlardı. Sürü ekonomisine dayanan bir üst konağa-Orta Barbarlık Konağı’na 

geçememişlerdi. O nedenle de o Toplumların Tarihi gelişimleri bir anlamda yerinde saymaya 

başlamıştı. 

Medeniyetle (Sınıflı Toplumla) buluşuncaya kadar, daha doğrusu istila edilinceye kadar 

Orta, Güney ve Batı Afrika Halkları da, dünyanın diğer bölgelerinden yalıtılmış biçimde 

(tecrit olmuş biçimde) yaşadığı için Sınıflı Toplum’a geçememiştir. Afrika’da sürü hayvanı 

vardı. Bu nedenle bura Halkları Orta Barbarlığa geçmiş fakat Medeniyet’e geçememiştir. 

Bunun sebebi de yalıtılmışlığıdır. Afrika da bu nedenle Medeni dünyanın gerisinde kalmıştır. 

Yani Tarihî süreç çok yavaş akmıştır Afrika’da. 

Afrika, istila edilmeseydi çok uzun yıllar sonra Medeniyet’e geçebilirdi. Fakat Amerika 

ve Avustralya kendi kendilerine Medeniyet’e geçemezdi. Sürü hayvanının yokluğundan 

dolayı, Coğrafya Üretici Gücü’nün buna izin vermemesinden dolayı veya elverişsizliğinden 

dolayı. 

1850’lerde Kuzey Kafkasya-Çerkes Halkları da yine İlkel Sosyalist Toplum’un Yukarı 

Barbarlık Konağı dediğimiz aşamasında (en üst aşamasında) yaşıyordu-bulunuyordu. 

Toprakta Özel Mülkiyet yoktu. Devlet de, mahkemeler de, cezaevleri de, özel silahlı 

adamlar da yoktu. Yani Çerkesya, Çarlık Rusyası tarafından işgal edilinceye kadar İlkel 

Sosyalist Toplum düzeninde yaşıyordu. Ve Kabile Demokrasisi’yle yönetiliyordu bu halklar. 

Demek ki İlkel Sosyalizm’den insanlığın bütünüyle Sınıflı Toplum’a geçişi uzun bir 

Tarihçil süreci kapsar. 

Hatta bugün bile Amazon Havzası’nın iç kısımlarında ve kıyada köşede yer alan bazı 

minik okyanus adalarında insanlar hâlâ İlkel Komünal Toplum Biçiminde yaşam sürmektedir. 

Coşkun Aral, bazen buralara gidip belgesel çekimler yapmaktadır. Bunları izleyenler, 

oralardaki halkların İlkel Sosyalist Toplum Biçiminde yaşadıklarını somutça görür. Buralara 

giden gezginlerin ya da araştırıcı bilim insanlarının kitaplarında da bu gerçek açıkça görülür. 



Ayrım V 
 

“AB-D Emperyalistleri, Sevrci kuşatmayı daralttıkça, Türkiye’de ayrışma ve 

saflaşma belirginleşiyor” başlıklı yazıdan 

 

AB-D Emperyalistleri, Sevrci kuşatmayı daralttıkça, Türkiye’de ayrışma ve 

saflaşma belirginleşiyor 
 

Altmışlı yıllarda Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı, AB’ye, o zamanki adıyla AET’ye 

girmenin “Vatan satıcılık” olduğunu çok açık biçimde söylüyordu. 

İşin enteresan tarafı o yıllarda Molla Necmettin Erbakan da TBMM’de aynı şeyi 

söylüyordu. Onun yetiştirmesi Tayyipgiller, şu anda “Vatanı Pazarlamakla” meşgul bildiğimiz 

gibi. Böyledir Tefeci-Bezirgân Sermayenin temsilcileri, çıkarları için satamayacakları hiçbir 

şey yoktur onların. Onlar, aşağılık çıkarları-vurgun ve sömürüleri, ün, poz ve koltuk için her 

kaba girerler. “Papaz elbisesi bile giye”rler. Utanma, arlanma yoktur onlarda. Geçelim... 

Emperyalistler, Sosyalist Kamp yıkılmadan önce İblisçe niyetlerini karınlarında 

taşıyorlardı-saklıyorlardı. Çünkü Türkiye’yi Sovyetler’e ve Sosyalist Kamp’a karşı piyon 

pozisyonunda kullanıyorlardı. O zamanlar başdüşman Sovyetler’di, Emperyalistler için. 

1992’de Sosyalist Kamp yıkıldı. Batılı Haydutların artık Türkiye’ye ihtiyacı kalmadı. İşte o 

zaman karınlarında taşıdıkları niyetlerini artık açık etmekten çekinmez oldular. Bu niyet Yeni 

Sevr’di. 

1992’den beri Türkiye çok daha hızlı bir şekilde Sevr bataklığına çekiliyor. Adım adım 

iteklenerek sürükleniyor oraya. 

Batılı Emperyalistler, artık karşılarında direnç noktası oluşturabilecek güçlü-büyük 

devletler, ülkeler olsun istemiyorlar. Tersine, dünyayı “bin devletli” bir yapıya büründürmek 

istiyorlar. Minik Kent Devletçiklerine bölmek istiyorlar mazlum ülkeleri. Böylece onları 

gönüllerince sömürgeleştirip, boyunduruklamak istiyorlar. 

AB kurumlarının, Türkiye’ye ilişkin olarak aldıkları onlarca karar ve ABD Ordu 

dergisinde yayımlanan Yeni Sevr haritası, bu emperyalist haydutların niyetlerinin-amaçlarının 

ne olduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır. 

Kuzey Irak’ta, ABD, İngiltere, İsrail ve AB’nin diğer emperyalist devletleri elele 

vererek yeni bir İsrail yaratmak üzeredirler. Bu yeni İsrail’in üç bin silahlı gücü, Bağdat’ta, 

ülkelerini kurtarmak için ABD işgalcilerine karşı savaşan direnişçilerin üzerine sürülmektedir, 

tabiî ABD tarafından ve ABD komutasında. PKK önderlerinden Murat Karayılan, yedi 

bin silahlı savaşçımızı, ABD düşmanlarına (o, “İslamî köktendincilere” demektedir)karşı 

savaşmak üzere, ABD’nin emrine verebiliriz demektedir, Newsweek Dergisine verdiği 

röportajda. 

KONGRA GEL Başkanı Zübeyr Aydar, Yunanistan’da yayımlanan Elefterotipia 

gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söylüyordu: 

 “ABD, bizim uzaktan gelen koruyucumuzdur. Bölgede bulunmasını ve oynadığı 

rolü genelde olumlu buluyoruz. (…) Şartlarımız kabul edilmeden elimizdeki silahları 

asla bırakmayız.” (Cumhuriyet, 14 Şubat 2007) 

Bu açıklamalar, PKK’nin de (artık Burjuva Kürt Ulusal Hareketi niteliği 

taşımaktadır) M. Barzani ve C. Talabani önderliğindeki Kürt Ulusal Hareketleri gibi 

ABD’ye eklemlendiğini netçe göstermektedir. 
Tabiî bunun bir kanıtı da, PKK silahlı güçlerinin ana karargâhının Kuzey Irak’ta 

(Kandil Dağı’nda) ABD’nin koruması altında bulunuşudur. 

Gördüğümüz gibi, Burjuva Kürt Ulusal Hareketi, artık ABD-AB Emperyalistlerinin 

yönetimine-denetimine girmiş bulunmaktadır. Bu emperyalist haydutlar da elbette bu sorunu 



kendi emperyalist çıkarlarının gerektirdiği şekilde çözmek isteyeceklerdir. Bu son derece 

normaldir. Emperyalist haydutların başka türlü davranmasını beklemek uyurgezerlik olur. 

Demek istediğimiz, sömürge statüsünden kaynaklanan Kürt Sorunu, Kürtlerin ve 

Türklerin sorunu olmaktan çıkarılmak ve ABD, AB Emperyalistlerinin kendi aşağılık çıkarları 

için kullanacakları bir sorun haline dönüştürülmek istenmektedir. 

Emperyalistler, Osmanlı’nın ölüm çağına girdiği 19’uncu Yüzyılın son çeyreğinde 

yarattıkları ve zalimane bir şekilde kullandıkları; her iki halka da (Türk ve Ermeni Halklarına) 

tarifsiz acılar yaşattıkları, yüz binlerce masum insanın hayatına mal olan Ermeni Sorunu’nu 

yeniden gündeme getirmiş bulunmaktadırlar. Daha doğrusu Türkiye’nin önüne koymuş 

durumdadırlar. Oysa bu meseleyi, 1917 Büyük Ekim Devrimi kesin biçimde çözmüştür. 

Bugünkü Burjuva Ermenistan Cumhuriyeti, Kars Antlaşması’nı tanımadığını 

açıklamıştır, 1992’de, Sovyetlerin yıkılışı sonrasında açıkladığı “Bağımsızlık Bildirgesi”nde. 

Oysa Kars Antlaşması, Ekim Devrimi Önderlerinin, Lenin ve Stalin’in aracılık 

etmesiyle iki ülke arasındaki yarım asır süren düşmanlığa son vermiş, dostluk bağları 

oluşturacak bir zemin ortaya koymuştu. Batılı Emperyalist haydutlar, aradan çıkarılmış, her 

iki ülke halkı da nihayet, huzur bulmuştu. 

“Moskova Antlaşması’ndan sonra Sakarya Savaşı’nı izleyen günlerde 13 Ekim 

1921’de Kars’ta Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması imzalanmıştır. Kars Antlaşması ile adı geçen 

devletler Moskova Antlaşması’nda belirlenen sınırları onaylamıştır.”  (Türkiye 

Cumhuriyeti Tarihi Cilt 1, s. 226) 

Ermenistan, bu Antlaşmayı tanımamakla yeniden başa dönmüş olmaktadır. Tabiî yine 

emperyalistlerin kışkırtmasıyla. Türkiye’den Trabzon ve Erzurum’un da dâhil olduğu, altı 

vilayeti istemektedir. İstediği toprakların yüzölçümü ortalama 250.000 km2’dir. Görüldüğü 

gibi, Ermenistan geçmişte yaşanan acı olaylardan ve tarihten hiç ders almamakta inat 

etmektedir. Yine Batılı Emperyalist haydutların oyununa gelmektedir. O haydutlar, yine yüz 

yıl önce olduğu gibi, Türk-Kürt ve Ermeni Halklarını birbirlerine boğazlatmayı 

planlamaktadır. Zaten onlar, dünyada nereye ayak bastılar ve el attılar da oradaki masum 

halklar acılar çekmedi, kana ve gözyaşına boğulmadı… Şu anki son canlı örneği, işte 

gözümüzün önünde durmakta olan Irak’tır, Afganistan’dır, Filistin’dir. Biraz daha geriye 

gidersek Yugoslavya’dır, Vietnam’dır, Endonezya’dır, Kore’dir, Latin Amerika’dır. 

Tekrar vurgulayalım ki, tarihsel gerçeklik bakımından, bir Ermeni sorunu yoktur. 

Yukarıda da söylediğimiz gibi, bu sorunu Ekim Devrimi hakkaniyetli çözümüne 

kavuşturmuştur. Var etmeye çalışanlar, her üç halka da ihanet içindedir. Ve Emperyalistlerin 

(ABD ve AB’nin) oyuncağı durumundadır. 



Ayrım IV 
 

Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut’un Parti’nin Birinci Olağan 

Kongresi’nde yaptığı 

“İdeolojimizin hakkını veren devrimciler olmak için; 

Fatih, Che, Kıvılcımlı olmalıyız...” adlı konuşmasından 
 

Gerçeğe allerji duymayan hiç kimse 

tezlerimizin doğruluğunu inkâr edemez 

Son sayımızda yine, Osmanlı üzerine Sevrci Sahte Solla bir polemiğimiz var, 

arkadaşlar. 

Onlar, yani emperyalistler, “Project Democracy” çerçevesinde; bizim gelmişimize, 

geçmişimize, ulus olarak varlığımıza, ulusal kimliğimize, her şeyimize saldırıyor. Bunlar da 

içeriden, Project Democracy’i, Devrimci Demokrasi sandıkları için, aynı anlayışla 

saldırıyorlar geçmişe, Osmanlı’ya… Onlara öğreteceğiz! İşte bu sayımızda buna başladık ve 

devam edecek. Osmanlı’nın kim olduğunu, bu arada Tarihin ne olduğunu da, öğreteceğiz, 

anlatacağız onlara. İlkel Sosyalizmin ne olduğunu da anlatacağız, arkadaşlar. Osmanlı’nın 

gelişmesinin ve çöküşünün sebeplerini de anlatacağız onlara. Öğrenecekler ki, inkâr 

edemeyecekler artık. Kurtuluş Yolu’nda da yazdığımız gibi, aklına ihanet etmeyen hiç kimse, 

aksini savunamayacak! 

Nitekim Ermeni Meselesi’nde, sanıyorum iş o noktaya geldi. Gerçeğe allerji duymayan 

taraftarlarından hiçbiri herhalde artık bizim tezimizin doğruluğunu inkâr edemez. Öyle değil 

mi, Ermeni Meselesi’nde, arkadaşlar? 

Birkaç cümleyle özetlersek: 1920’ye kadarki bütün yazarlar ve Ermeni önderleri 

diyorlar ki… Ermeniler en fazla ne kadar kayıp verdi? 600 bin, değil mi, Osmanlı’yla savaşta. 

Ama yine aynı önderler, Boghos Nubar Paşa ve diğer Tarihçiler, aynı bölgede, ki hangi 

bölge? Ermenilerin savaştığı bölgede, arkadaşlar, yani Kilikya’yla Trabzon’u birleştiren bir 

hattın doğusunda kalan Osmanlı vilayetlerinde yaşayan Müslüman halkın, bir milyon kayıp 

verdiğini söylüyor. 

Öyle mi arkadaşlar? 

Bir Dinleyici: Öyle… 

Nurullah Ankut: Şimdi Ermenilerin ne kadar kayıp verdiği tartışmalı. En yüksek 

rakam 600 bin. “Mavi Kitap”ta böyle. 

Ama aynı bölgede, Osmanlı’nın Müslüman nüfusunun verdiği kayıp konusunda itiraz 

yok. Genel bir kabul var: 1 milyon. 

İki buçuk ile üç milyon toplam kaybı var Osmanlı’nın, o büyük savaş boyunca. Bunun 1 

milyonu, bu bölgede kaybediliyor, arkadaşlar. 

Yine aynı Ermeni önderleri ne diyor? 

Biz savaşın bir tarafıyız, tarafı idik. Ve İtilaf Devletleri’nin davasına, ayrılmaz bir 

bağlılıkla katıldık ve hizmet ettik, diyorlar, değil mi? 

Dönemin en önemli üç Ermeni önderi de aynı şeyi diyor. Boghos Nubar Paşa aynı şeyi, 

diyor. Taşnaksutyun Partisinin Başkanı ve Ermenistan’ın ilk Başbakanı Ohannes Kaçaznuni 

aynı şeyi, diyor. Ermenistan’ın sonraki Başbakanı… Kimdi? Geçen sayımızda anlatmıştık, 

arkadaşlar. Kimdi?.. 

Bir Dinleyici: Avetis Ahoranyan. 

Nurullah Ankut: Evet, Ahoranyan, Avetis Ahoranyan. Her üç lider de aynı şeyi diyor, 

arkadaşlar. Biz bu savaşın bir tarafıydık, diyor. Osmanlı bize geldi, anlaşmayı, aynı safta 

olmayı teklif etti, birlikte savaşmayı teklif etti. Karşılığında özerklik önerdi. Boghos Nubar 

Paşa’nın ifadesiyle: “Biz şiddetle reddettik Osmanlı’nın teklifini. Ve İtilaf Devletleri’nin 

davasına bağlandık” diyor. 



E, şimdi burada nerede soykırım?.. 

Karşılıklı bir savaş var mı? 

Var. 

Aynı şeyi diyorlar. Ve her iki taraftan da kayıplar meydanda. E, o zaman bu bir savaş, 

arkadaşlar. Bu bir savaş... Ortada soykırım yok. Karşılıklı bir çatışma var ve yaşanan bir 

trajedi var. Bu, bu kadar net yani. Rakamlar araştırılır, nerede ne kadar kayıp verildi, onlar 

ayrı bir konu. Yani o konular, çok ayrıntılı konular. Uzun araştırmayı gerektirir. Ama bu 

sonuçlar kesin! 

  

Yeni bir Sovyetler Birliği oluşturmalıyız 

 

Şimdi arkadaşlar, NATO’dan çıkmalıyız. Onlara yeni bir birlik, yeni bir dünya 

göstermeliyiz. Onu da “Anma Konuşması”nda kısaca ortaya koyduğumuz gibi, yeni bir 

Sovyetler Birliği oluşturmalıyız. Tuncer Kılınç’ın da dediği gibi: İran’la, Rusya’yla, Çin’le, 

başarılı bir birlik oluşturulamaz. Çünkü Rusya artık emperyalist bir ülke... Emperyalist bir 

devlet... İran, belli sebeplerden dolayı, Türkiye’ye ve Türklere hep düşman… Çin’in de yine 

ayrı siyasi hesapları var. O bakımdan o anlamda bir birlik, kurtarıcı olmaz, derde deva olmaz. 

Halklara bir yarar sağlamaz. Emperyalistler karşısında da sağlam bir duruş oluşturmaz. 

Mustafa Kemal’in 1933’te söylediği gibi, doğal coğrafyaya dayanan yeni bir Sovyetler 

oluşturmalıyız. Önümüze koyduğumuz gerçekçi ve bizi zafere, başarıya götürecek ve 

emperyalistleri yenilgiye uğratacak olan Türk-Kürt Cumhuriyeti’dir, arkadaşlar. Ortaasya 

Türk Cumhuriyetleriyle beraberce oluşturulacak Türk-Kürt Cumhuriyeti'dir. 

Şimdi bunu ortaya koyduğumuz zaman, özellikle Sevrci Sol’un bileşenleri, bize yine 

suçlamalar yönelteceklerdir, arkadaşlar. Bunlar şoven, vesaire diye demagojik saldırılarda 

bulunacaklardır. 

Birkaç paragraf aktarmak istiyorum emperyalist ünlü bir temsilciden. Lord Curzon’dan, 

arkadaşlar. Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın ünlü İngiliz temsilcilerinden biri, değil 

mi Lord Curzon, arkadaşlar? 16 Şubat 1920’de şöyle diyor: 

“Müttefiklerin uğrunda savaştıkları amaçları arasında bağımsız bir Ermenistan 

devletinin kurulması da vardır. Bu amacın gerçekleşmesine tüm müttefikler aynı 

derecede ant içmiş durumdadır.” 
Ve bunun sebebini anlatıyor, gerekçesini koyuyor Lord Curzon. Şöyle diyor 

gerekçesinde de: 

“Büyük bir Panislam ya da Panturan hareketi ortaya çıkabilir. Ve böyle bir halde, 

Londra Konferansı genellikle dünya barışı bakımından Türkiye Müslümanlarıyla 

Doğudakiler arasına sokulmak üzere bir Hıristiyan toplumunun sıkıştırılmasının 

yerinde bir girişim ve bunun da bir Ermeni devleti olabileceğini düşünmüştü.” 
İngiliz Emperyalizmi, görüyor musunuz arkadaşlar, 1920’de meseleyi, kendi siyasi, 

emperyalist çıkarları açısından nasıl görüyor. 

  

Altı parçaya bölünmüş Türk Ulusu birleşmelidir 

 

Biz, yirmi iki parçaya bölünmüş Arap Ulusu’nun, bir tek Ulus halinde birleşmesini 

istiyor muyuz, arkadaşlar? 

On yıllardan beri söylüyoruz ki; istiyoruz. 

Dört parçaya bölünmüş Kürt Ulusu’nun, tek bir Ulus halinde birleşmesini istiyor 

muyuz? 

İstiyoruz. 

Ve altı parçaya bölünmüş olan Türk Ulusu’nun da tek bir Ulus olarak birleşmesini 

istiyoruz. 



Yine bir sürü parçaya bölünmüş olan Latin Amerika Halklarının, tek bir Ulus olarak 

birleşmesini kim istiyordu arkadaşlar, en çok? 

Dinleyiciler: Che. 

Nurullah Ankut: Che. 

O yüzden Latin Amerika’nın orta ülkesine, Bolivya’ya giderek gerilla savaşını başlattı. 

Bolivya’ya giderek başlattı. Aynı dili konuşuyoruz, diyordu. Portekizce de zaten akraba dildir 

İspanyolcayla. Ve aynı ulusun temsilcileriyiz, emperyalistler bizi, kendi çıkarları öyle 

gerektirdiği için, bu kadar çok parçaya böldüler; birleşmeliyiz, diyordu, arkadaşlar. 

Yine yüzde 80’i Bantu dilini konuşan Siyah Afrika Halklarının, tek bir Ulus halinde 

birleşmesini istiyor muyuz, arkadaşlar? 

İstiyoruz. 

Bunlar gayet doğru, devrimci taleplerdir, arkadaşlar. O zaman Türk Ulusu’nun da, altı 

parçaya bölünmüş olan Ulusun da tek Ulus olarak birleşmesini istemek hakkımız ve devrimci 

bir görevimiz. Usta’mız 1933’te; Anadolu ve Kürdistan Halk Cumhuriyeti, diyordu. 

Neden? 

Çünkü o zaman diğer Türk Cumhuriyetleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 

çatısı altındaki Cumhuriyetlerdi, arkadaşlar. Sosyalist Cumhuriyetlerdi. Onların orada 

kalması, o yapıda kalması, uluslararası proletarya hareketinin çıkarları açısından gerekliydi. 

Ama bugün o yapı ortadan kalkmış durumda. O zaman yeni, doğal coğrafyaya dayanan yeni 

bir Sovyetler oluşturmalıyız. Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurmalıyız. 

Böyle bir gelişme emperyalistlerin çıkarları için hayati bir tehlike oluşturur. Bakın, 

kendileri en yetkili sözcülerinin ağzından itiraf ediyorlar bunu. Ve hemen bir eylem planı 

oluşturuyorlar, böyle bir gelişmeye karşı. Gördüğümüz gibi bu tedbiri alıyorlar. Tabiî İngiliz 

ve diğer Batılı Emperyalistler 1920’de söylüyor bunu. 1915’lerde, Birinci Dünya Savaşının 

başlangıcında böyle bir istekleri, planları yoktu. Çünkü o zaman, zaten Türk Cumhuriyetleri 

ve Ermenistan, Çarlık Rusya’sının sınırları içindeydi. Çarlık Rusyası onların müttefikiydi. Ve 

Ermenilerin de Çarlık Rusyası’na bağlı kalması şeklinde bir anlaşmayı, Rus Çarıyla yapmış 

durumdaydılar, arkadaşlar. Ama ne zaman ki Ekim Devrimi gerçekleşti, Çarlık Rusya’sı 

ortadan kalktı ve Sovyetler kuruldu, o zaman böyle bir Ermenistan’ın varlığı için hemen 

planlar yaptılar ve onu hayata geçirme mücadelesine girdiler. Bakın, emperyalistler nasıl 

değişen şartlara göre planlarını anında değiştirip, yeni politikalar üretebiliyorlar, arkadaşlar. 

Yeni düşünceler ve davranışlar ortaya koyabiliyorlar. E, o zaman, biz devrimciler de, değişen 

dünya şartları karşısında devrimci diyalektik mantığımıza göre, aynı değişimi göstermemiz 

gerekir. Onlar emperyalist çıkarları için gösteriyorlar. Biz değişen şartlara göre yeni ideoloji 

üretemezsek, devrimciliğimiz nerede kalır? Emperyalistlerin gerisine düşmüş oluruz. 

Metafizik mantıkla düşünmüş oluruz. 

  

ABD Emperyalizmi 6 parçaya bölünmüş Türk Ulusu’nun birleşmemesi için her 

şeyi yapıyor 

 

Şimdi arkadaşlar, İngiliz Emperyalizminin o zamanki tezini gördük. Bir de günümüzde 

dünyanın başhaydudu Amerikan Emperyalizminin aynı konudaki tezine bakalım: 

“Batının Türkiye ve Türk dünyasına uyguladığı politikanın özünü, iç yüzünü ve bu 

politikanın ne kadar yıkıcı olduğunu anlamak için en gizli, Vagram dereceli bir NATO 

belgesine bakmak yeterlidir.1961 yılında, günümüzden 45 yıl önce, Washington’daki 

NATO karargâhında, yüksek rütbeli bir Türk subayının ele geçirdiği en gizliden 

(Cosmic Top Secret) daha yüksek gizlilik derecesine sahip (Vagram) bir dosyada, 

Sovyetler Birliği’nin dağılacağı, Orta Asya’da 5 ya da 6 Türk Cumhuriyeti kurulacağı, 

30 yıl öncesinden görülerek, kurulacak Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’yle 

ilgili politika şu şekilde belirlenmiştir.” 



Bunu Ali Tayyar Önder söylüyor, “Türkiye’nin Etnik Yapısı” adlı kitabında, 

arkadaşlar. Şimdi o belgeyi aktarıyor, NATO belgesini, o çok gizli NATO belgesini. Şöyle 

deniyor: 

“Türk devletlerinin işgal edecekleri coğrafya, stratejik yönden çok değerli. (E, tabiî 

kaynaklar bakımında çok zengindir. – N. Ankut) Bu devletler batıdaki Türkiye 

Cumhuriyetiyle birleşirse o zaman ortaya Hitler Almanyası veya Stalin Rusyasından 

daha tehlikeli bir kuvvet Batılıların karşısına çıkar. Türkiye Cumhuriyeti ile Doğu 

Türklerini birleştirmemek için elden gelen yapılmalı, Türkiye ile bu devletler arasında 

tampon devletler kurulmalı, Türkiye’nin lider devlet olmasını engellemek için, siyasi ve 

ekonomik bütün tedbirler alınmalıdır.” 
Ne kadar net, açık değil mi NATO belgesi, arkadaşlar? 

İşte buna uygun hareket eden emperyalistler, Sovyetler ve Sosyalist Kamp yıkılır 

yıkılmaz ne yaptılar? 

Ermenistan’ı Azerbaycan’a saldırtarak, 14.400 küsur km2 Azerbaycan toprağını işgal 

ettirerek, Ermenistan’ın topraklarını genişlettiler. Ve Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri 

arasındaki bağı güçleştirecek tampon bir devlet haline dönüştürdüler. 

Ve bunu biz ne zaman söyledik? 

Daha önceki yazımızda da belirttiğimiz gibi yıllar önce defalarca söyledik. Anma 

Konuşmaları’mızda, yıllar önce bizim bu tespitimiz kayda geçti. “Lenin Sonrasının 

Marksizmi-Leninizmi Işığında Dünya ve Türkiye” adlı kitaplarımızda bu sözümüz kayıtlı, 

arkadaşlar. Daha o saldırılar olduğu anda, bunu ideolojimizin ışığıyla gördük ve gösterdik. Bu 

sebepten Ermenistan’a bu saldırı ve bu işgal yaptırıldı, diye. İşte belgeleri ortada, arkadaşlar. 

Şimdi biz devrimciler olarak bu olayı, bu belgeleri, bu gerçekleri görmeyecek miyiz? 

Bunları değerlendirmeyecek miyiz? Bunları değerlendirerek yeni ideolojiler belirlemeyecek 

miyiz? 

Öyle şey olur mu, arkadaşlar? 

Elbette belirleyeceğiz. Bundan kaçınamayız. Bundan kaçınırsak, devrimci öngörümüz, 

devrimci ideolojimizin gücü nerede kalır? 

Kürt-Türk kardeşliğinin nasıl tarihsel bir kökene dayandığını biraz önce söyledik. 

Birinci Kuvayimilliye’de de aynı şekilde. İngiliz Emperyalizminin ajanları, bütün oyunlarına 

rağmen, Kürt Halkını Kuvayimilliye’nin ve Milli Kurtuluş’un karşısına geçiremiyorlar. 

Ondan ayıramıyorlar. Türk Ulusal Kurtuluşundan ayıramıyorlar. Kardeşçe, yan yana, omuz 

omuza, emperyalistlere karşı birlikte savaşıyorlar. Demek ki, Kürt kardeşlerimizle bin yıldan 

bu yana kader birliği etmişiz, arkadaşlar. Aynı uğurda mücadele etmiş, aynı vatanı ele 

geçirmişiz, aynı savaşları vermişiz, aynı emperyalistleri-düşmanları yenmişiz. O zaman bu iki 

halk kardeşçe, ama gerçek anlamda eşit kardeşler olarak, birleşirse bu tarihsel amacı da 

gerçekleştirebilir. Uluslararası emperyalizmi dünya çapında yenilgiye uğratabilir. 

Bir Dinleyici: Yeni bir çağ açılmış olur. 

Nurullah Ankut: Yeni bir çağ açabilir tabiî arkadaşlar. İşte emperyalistlerin de en 

büyük korkusu bu. Sovyetler’den daha güçlü, daha tehlikeli bir devlet oluşur karşımızda, 

diyor. Bakın, nasıl görüyor emperyalistler? Çünkü onların binlerce, eğitimli, dünya 

gerçeklerinden haberdar akıldaneleri var, uzmanları var bu işle görevli. Biz onların bu 

politikalarını görmezsek devrimciliğimiz lafta kalır. Tedbirler almazsak, yeni düşünce ve 

davranışlar ortaya koymazsak, lafta kalır devrimciliğimiz. Ciddi olmaz, ciddiye alınamaz 

böyle bir devrimcilik. Usta’mızın ideolojisinin hakkını vermiş olmayız o zaman. 

Bir Başka Dinleyici: Onun için maşa Fethullah en çok orada örgütlendi. 

Nurullah Ankut: Tabiî… Tabiî… Tabiî arkadaşlar… 

Bir Başka Dinleyici devamla: CIA’nın yönlendirmesiyle, en fazla Türk 

Cumhuriyetlerinde örgütlendi. Yeni bir şey, o Cumhuriyetlerden de kovulma süreci başladı 

aslında. Soros’la birlikte Azerbaycan’dan, Rusya’dan… 



Nurullah Ankut: Evet arkadaşlar. Ne kadar oldu, arkadaşlar. Zamanımız… Şimdi 

zamanımıza göre, ne dersiniz, ona göre sınırımızı çizelim. Yani konuşmamın sınırını ben 

çizeyim, sizin zamanınıza uyayım. Sizin şartlarınıza uyayım demek istediğim. 

Sait Yoldaş: Birlikte karar verelim. 

Nurullah Ankut: Birlikte karar verelim. Tabiî, tabiî… 

Sait Yoldaş: Arkadaşlar, kalabalığız, Kongremiz de oldu; birlikte bir gazete satışına 

çıkalım diye, saat altı gibi gazete satışı örgütlemişlerdi. O anlamda, onu yapıp 

yapmayacağımıza birlikte karar verelim. Yapmayacaksak ona göre belirleyelim, yapacaksak 

altıda bitirmemiz gerekecek. 

Nurullah Ankut: Arkadaşlarımıza soralım… 

Bir Dinleyici: Bence gazete satışına takılmayalım. 

Bir Dinleyici devamla: Bu fırsat bir daha ele geçmez. 

Nurullah Ankut: Ne dersiniz arkadaşlar? 

Dinleyiciler: Devam edelim. 

Bir Başka Dinleyici: Devam edelim de Hoca’m, on dakika bir ara verelim. 

Nurullah Ankut: Sigara molası verelim diyorsunuz? 

Bir Başka Dinleyici devamla: Yok hayır, ihtiyaç molası... 

Nurullah Ankut: İhtiyaç molası… Evet, tabiî… O da o kapsam içine girer 

yani. (Gülüşmeler…) Tiryakiler için sigara da vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Çünkü Ayhan 

Arkadaşla beraber 1977’de bırakmıştık. Ve ben o zaman bıraktım. Sözleştik… 

Ayhan Yoldaş: Ben devam ettim. (Gülüşmeler…) Şimdi ben de bıraktım ama… 

Nurullah Ankut: Şimdi Ayhan Arkadaş da bıraktı. Yani nasıl insanları etkisi altına 

alan bir ihtiyaç olduğunu kendimden bilirim en azından, sosyal olarak da tabiî çevremden 

bilirim. Ne dersiniz arkadaşlar? 

Dinleyiciler: Uygundur Hoca’m. 

  

Halk İktidarı temelinde 

Türk-Kürt Cumhuriyetinden yanayız 

 

Nurullah Ankut: Yalnız bir bölüm daha şuradan, bu konuyu bitirmek için. En azından 

bu başlığımızı bitirelim. Şimdi bu konuyla ilgili arkadaşlar, bir de Aysel Tuğluk’tan, DTP 

Eşbaşkanının bir yazısı yayımlandı, 30.05.2007 tarihli Radikal gazetesinde. 

Bir Dinleyici: “Radikal İki”de. 

Nurullah Ankut: Evet, Radikal’de yayımlandı. “Radikal İki”de yayımlandı. Ben 

gerçekten, Kürt yazınında bu kadar kültürlü, bu kadar zeki, bu kadar düşüncelerini sistematik 

bir biçimde, yani ilk paragrafından son paragrafına kadar birbiriyle tutarlı bir uyumluluk 

içinde, netçe ortaya koyabilen pek az yazara, kişiye rastladım. Burjuva kültürünü taşıma, 

sahip olma açısından da böylesine rastlamadım, arkadaşlar. Gerçekten akıllı, mantıklı, 

kültürlü bir kadın, Aysel Tuğluk. 

Şimdi bu konuya ilişkin iki paragrafını okuyacağım, arkadaşlar. “Üç değerlendirme”, 

yazısının bu bölüme ilişkin başlığı: 

“Toplumsal olaylarda tehlike algılaması geçmişte yaşananlarla çok ciddi temelde 

ilişkilidir. Bu durum tehlikenin gerçeklik boyutunu da belirler. Bir siyasal gelişmenin 

oluşturduğu sonuçlar birileri tarafından değerlendirilir. Bunlar kendilerine genelde o 

toplumun aydınları sıfatını yakıştırmış kimselerdir. Bir kısmı, evet, toplum ve ülke 

bütünlüğüne yönelik ciddi tehditler oluşmuştur. Sevr hortlatılmak isteniyor söylemini 

dile getirirken, bir başka grup, evet, kısmen bir tehlike mevcuttur, ama boyutu 

abartılıyor diyebilir. Bir başkası ise asla böyle bir tehlikenin olmadığını, bunun ruh 

sağlığı bozuk, ya da gerçekliği değerlendirme yetisini kaybetmiş kimselerin paranoyası 

olduğunu ileri sürer. Ülkemizde her üç değerlendirmeyi de kendi politik 



konumlanmalarına ve çıkarlarına uygun şekilde kullanan ve kitleleri etki altına almaya 

çalışan odaklar mevcut. AB üyelik süreci, ABD’nin Irak işgali, Türkiye’deki ve 

Irak’taki Kürt Sorunu’nun emperyalist müdahalelerle geldiği son aşama ve AKP 

iktidarının ekonomik ve politik uygulamalarla uyumlu dış politikası çok ciddi kaygılara 

sebep oluyor. En azından dürüst olarak kabul edebileceğimiz Türk Yurtsever 

kesimlerce ve özellikle Kemalist aydınlarca bu kaygılar üst düzeyde yaşanıyor. Burada 

bizim açımızdan sorulması gereken, Kürtlerin tavrının ne olacağıdır? Bize göre Türk 

halkının korku ve kaygıları ciddi düzeyde gerçekçidir, anlaşılmaya değerdir. Türk halkı 

tekrar Sevr tehlikesine benzer bir durumla karşı karşıyadır tespitini rahatlıkla 

yapabiliriz. Ve bu tehlikenin temasında Türk-Kürt çatışması kurgulanıyor.” 
Düşünebiliyor muyuz, arkadaşlar? 

Bizimle aynı şeyleri söylüyor bu kadın da. Ve bu da bir Kürt burjuva aydını, arkadaşlar. 

Burjuva ideolojiye sahip bir Kürt aydını. Ama gerçekleri görebilecek zekâya ve mantığa ve 

kültüre sahip, birikime sahip bir Kürt aydını. 

Ve yine bizim gibi bir öneri ortaya koyuyor: 

“Söz konusu travma Kürt olgusunda odaklanıp sürdürüldükçe her türlü istismara 

açık ve uygun bir ortamı canlı tutar ve gerçek tehlike nedeni olur. Yakın tarihimizin bir 

de bu yönüyle irdelenmesi neden bir türlü kalıcı çözüme ulaşamadığımızın yanıtını da 

bize sunar. Kürt olgusunun bölücülüğe kaynaklık ettiği iddiası, resmi ideolojinin 

yaygınlaştırdığı bir korku olsa da, toplumun usunda yer edindi ve bu toplumsal algı 

adeta gelenekselleşti. Emperyalistlerin Kürtlere dayalı politikası Irak işgaliyle 

derinleşince, Sevr travması da kendisini sürekli güncelleme ortamına kavuştu. Burada 

Kürtlerin gayet açık ve samimi olması gerekiyor. Şu ön kabulle başlangıç yapılabilir. 

Misak-ı Milli sınırlarını mutlak surette koruyarak Kürt Sorununa çözüm bulunmalıdır. 

Emperyalist müdahalelere güvenmeden ve gerçeklik dışı olmayan açılımlarla, çözüm 

arayışı gerekiyor. Gerçekçi çözümlerden kastedilen, ülkenin birliğini zorlamayan 

açılımlardır. Kürtlerin en büyük müttefiki Türkler olduğu gibi, Türklerin en büyük 

müttefiki de Kürtlerdir. Sevr korkularının objektifi Kürtler olmamalıdır. Komşu ülkede 

yaşananlar Türkiye’deki gerçeklikle örtüşmüyor. Zaten başka bir boyuttan bakılırsa 

orası da Misak-ı Milli sınırlarındadır. Bu işgalci bir yaklaşım değil, samimi ve gönüllü 

bir kucaklaşma olacaktır.” 
Daha devam ediyor, arkadaşlar… 

Şimdi, gördüğümüz gibi, bu kadın da bizimle aynı endişeleri, kuşkuları ve düşünceleri 

taşıyor. Ama çözümü, tabiî bizimki gibi değil. Misak-ı Milli sınırları içinde bir burjuva 

birliktelikten, yani burjuva düzene dayalı birliktelikten yana bu kadın. Bu Kürt insanı diyelim, 

arkadaşlar. Ama biz, Halk İktidarı temelinde, Türk-Kürt Cumhuriyetinden yanayız, 

arkadaşlar. Aramızda hem kuracağımız iktidarın siyasi, sosyal niteliği açısından fark var, hem 

de kapsamı açısından. Siyasi kapsamı, genişliği açısından fark var, arkadaşlar. O bakımdan 

çözümlerimiz ayrı, ama emperyalistlerin bize yönelik politikasını bu kadın da netçe 

görebiliyor gördüğümüz gibi. 

Ama bu burjuva anlayışa sahip aydının gördüğünü, bizim Sevrci Sahte Sol’un hiçbiri 

görebiliyor mu? 

Göremiyor. Dedik ya, onlar zavallı… 

Neyi görebilir onlar? 

Hiçbir şeyi! Hiçbir şeyi!.. 

Birinci Dinleyici: Hoca’m, bir de Radikal’de ancak bu kadar yazılır. 

Nurullah Ankut: Şimdi elbette biz güçlensek, bir güç odağı haline gelsek, bu kadın da 

bizimle hemen ittifaka girecek. Arayıp bulamadığı bir şey böyle bir ittifak. Ama ne yazık ki, 

yine biz bir çekim merkezi olarak ciddiye alınır, hatırı sayılır, görmezlikten gelinemez bir güç 



olarak ortada bulunmuyoruz. Bir çekim alanı oluşturmuyoruz. Bu kadıncağız da elbette 

bugünkü TC devletinden istiyor bu talebi. 

İkinci Dinleyici: Kemalistlerden istiyor. 

Nurullah Ankut: Kemalistlerden istiyor, arkadaşlar. Kemalistlerden istiyor. AKP’den 

değil, bak. AKP’nin politikası emperyalistlerle uyumlu, diyor. 

İkinci Dinleyici devamla: Sevrci politika diyor. 

Nurullah Ankut: Sevrci politika diyor yani. Kemalistlerden istiyor. 

Üçüncü Dinleyici: Apo’yla da çelişiyor. 

Nurullah Ankut: Çelişiyor. Bir anlamda. Evet arkadaşlar. Çelişiyor. Kendinin bu 

ortaklıkta başrolü oynaması kaydıyla, Apo da buna… 

İkinci Dinleyici devamla: Evet, der. 

Nurullah Ankut: Evet, der. Zaten böyle talepleri var. Apo ikili… Hem ABD’ye teklif 

götürür. Hem TC’ye, Kemalistlere teklif götürür. Hangisi teklifini kabul ederse Apo oradan 

yana, onunla beraber… 

Evet, arkadaşlar, şimdi isterseniz bu konuda artık İhsan Arkadaşımızın talebini 

yürürlüğe koyalım. Ondan sonra devam edelim. 

Dördüncü Dinleyici: Verimli olur açısından. 

Sait Yoldaş: Tabiî. Altıya çeyrek kala, arkadaşlar. 

  

*** 

  

1915 olayları emperyalistlerin 

kışkırtmasıyla ortaya çıkmıştır 
Sait Yoldaş: Başka var mı arkadaşlar? Evet. 

Altıncı Dinleyici: Hoca’m konuşmanızın başında, Türk-Ermeni savaşından bahsettiniz. 

İşte Türklerden 1 milyon, Ermenilerden de 600 bin… 

Nurullah Ankut: O zamanki Ermeni önderlerin ve Tarihçilerin rakamlarına göre. 

Altıncı Dinleyici devamla: Biz de işte geçende aramızda konuşurken şey dedik, bu 

Ermeni olayları hakkında yani buna biz Soykırım demiyoruz, bu bir katliamdır dedik. Ama 

siz… 

Nurullah Ankut: Karşılıklı katliamdır. Karşılıklı… 

Yedinci Dinleyici: Savaş, savaş… 

Nurullah Ankut: Karşılıklı savaştır ve her iki taraf da katliamlar yapmıştır. Her iki 

taraf da… Ermeniler de... Çünkü büyük miktarda Müslüman halktan öldürülen var. Yani 

burada Osmanlı’daki Müslüman nüfusun kaybının 1 milyon olduğu konusunda bir itiraz yok, 

o bölgede. Ama Ermenilerin kaybının 600 bin olduğu konusunda itirazlar var. Değişik 

görüşler var. Yani 100 binin altında diyen Türk Tarihçileri de var. 200-300 bin arasında diyen 

Türk Tarihçileri de var. 500 bin diyenler de var, arkadaşlar. 

Bir Dinleyici: 3 milyon diyen de var. 

Nurullah Ankut: Yok. Şimdi, o zamanki, 1920’ye kadarki rakamlara baktığımız 

zaman, işte tüm emperyalist temsilciler de 600 bin diyorlar, üst sınır olarak. Şimdi bu konuda 

değişik görüşler var. İşte bunlar araştırılarak ortaya konabilir. Uzun araştırmaları gerektirir. 

Belgelere dayalı bunlar. Yani diyelim 100 bin de olsa, 200 bin, 300 bin de olsa Ermenilerden 

kayıp, büyük rakamlardır bunlar. Yani karşılıklı yapılan bir katliamın varlığını ortaya koyar 

bu. Savaş içinde karşılıklı bir katliam yapılmıştır. Her iki taraf da yapmıştır bunu, ama Batılı 

Emperyalistlerin ve Rus Çarlığı’nın kışkırtmasıyla diyoruz biz. Yani bir soykırım yoktur, 

karşılıklı çatışma ve katliamlar vardır, diyoruz. 

Yedinci Dinleyici devamla: Aslında İngiliz Emperyalizminin katkısıyla oldu bunlar. 

Nurullah Ankut: İngiliz, Fransız Emperyalizminin ve Rus Çarlığı’nın kışkırtmasıyla 

oldu. Bunu diyoruz biz. 



Sait Yoldaş: Evet. Rıza sorunu alalım. 

Sekizinci Dinleyici: Ben tek taraflı katliamdan söz edemeyiz diyecektim. 

Nurullah Ankut: Karşılıklı. 

Dokuzuncu Dinleyici: Katliam değil ama... 

Onuncu Dinleyici: Sayı çok olduğu için denebilir ama… 

Sait Yoldaş: Cevabımı aldım, diyorsun. Evet arkadaşlar. Evet Bayram. 

Altıncı Dinleyici devamla: Hoca’m, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. 

Nurullah Ankut: Bilmukabele, ben de teşekkür ediyorum. 

  

(Ayakta uzun alkışlar…) 

 



Ayrım VII 

 

Yüreğin Yetmiyorsa İstifa Et Büyükanıt! 
 

(…) 

Finans-Kapitalistlerin patronluğunu yaptığı dönek entel fahişelerin köşe başlarını 

tuttuğu satılmış vatan ve halk düşmanı Medya da yıllardan beri Tayyipgilleri savunmaktadır. 

Tabiî bu seçimlerde de… 

Demek ki bu seçimlerde (22 Temmuz’da), Parababalarının patronluğundaki Entel 

Fahişeler Medyası, finans fahişeleri olan Parababaları (Finans-Kapitalistler) ve Tefeci-

Bezirgân Sermayenin temsilcisi konumundaki siyasi fahişeler örgütü el ele vermiştir. 

Dediğimiz gibi bunların hepsinin efendisi-sahibi AB-D emperyalistleridir. 

Amerikancı Kürt hareketi de, bu seçimlerde bağımsız aday çıkarmadığı yerlerde 

Tayyipgilleri desteklemiştir. 

Özetçe tüm Sevrci, dolayısıyla da AB-D’ci güçler, bu seçimlerde ilk planda 

Tayyipgiller’in AKP’sini desteklemiştir. Buna Türkiye’deki Ermeni Cemaati de dâhildir. 

Hatırlanacağı gibi Agos gazetesinin yeni Genel Yayın Yönetmeni Etyen 

Mahçupyan ve Patrik Mesrop Mutafyan, seçimler öncesinde ayrı ayrı açıklama yaparak 

Türkiye Ermenilerinin bu seçimlerde oyunu AKP’ye vereceğini söylemiştir. Hatta Etyen 

Mahçupyan, AKP için “tek gerçek parti”nitelemesinde bulunmuştur. Tabiî Türkiye’nin, 

150-200 yıldan beri bıkıp usanmadan düşmanlık güden ve hep Sevr rüyası gören Rum ve 

Ermeni milliyetçileri de AKP’yi desteklemiştir. Bunlara örnek verelim. Cenk Başlamış 

Moskova’dan yazıyor: 

  

Emperyalistler ve yerli hainlerin Kurtuluş Savaşı’na düşmanlıklarının nedeni 

 

“Taşnak’ın Sevr Özlemi  

“Erivan’da koalisyon ortağı aşırı milliyetçi Taşnak Partisi’nin Siyasi Direktörü 

Kiro Manoyan, Türkiye Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinin Sevr’in 

uygulanmasıyla mümkün olabileceğini söyledi. 

“(…) 

“Türk Ordusu’nu suçladı 

“Aşırı milliyetçi politikacı, iki ülke arasındaki ilişkilerin kötü olmasının 

sorumlusunun Türkiye’deki milliyetçilerle ordu olduğunu iddia etti ve “Gölge hükümet 

gibi çalışan milliyetçiler iktidarın elini kolunu bağlıyor. Türk siyasetindeki bu tablo 

değişmedikçe, ordu ile hükümet arasındaki iktidar kavgası sürdükçe ve iplerin kimin elinde 

olduğu kesinleşmedikçe Ermeni-Türk ilişkileri düzelmez”dedi.” (Milliyet, 9 Ağustos 2007) 

Kiro Manoyan şunu da söylüyor: 

“Hâlbuki Sevr ilkelerine bağlı kalarak ilişkileri normalleştirmemiz mümkün. 

Aslında Türkiye de Sevr’in bir şekilde işe yarayacağının farkında.” (agy) 

Kimdir bu “farkında” olan? Türkiye’nin tamamı mı? Halk mı, biz gerçek devrimciler 

mi? 

Hayır!.. 

Başta AB-D ortağı ve uşağı Parababaları. TÜSİAD, MÜSİAD, TİSK, TOBB. Bu hain 

yerli sermayenin siyasi plandaki temsilcisi olan sermaye partileri. MHP’sinden AKP’sine 

kadar... Tarikatlar, AB-D’nin “Proje”cileri olan  “sivil toplum örgütleri” veya “sivil örümcek 

örgütleri”. Sermayenin emrindeki satılmış Medya, holding profesörleri, Amerikancı Kürt 

hareketi ve Sevrci Sahte Sol. Bunların tümü de Kiro Manoyan gibi düşünmektedir aslında. 

Ama bu düşüncelerini karınlarında taşımaktadır. Kimisi, söyleminde bunun tersini savunur 

görünmekte (MHP gibi), kimi susmakta, bu konuda konuşmamaya çalışmakta (Parababaları 



örgütleri gibi), fakat davranışlarında bu niyetlerini açığa vurmaktadırlar. Davranışlarında 

gizleyememektedirler ana düşüncelerini. 

Peki onlar niye böyle düşünmektedir? 

Sevrci Sahte Sol hariç diğerlerinin çıkarı öyle gerektirdiği için. 

Sevrci Sahte Sol ise ideolojik kofluğundan, boşluğundan ve küçükburjuva sınıf 

yapısından kaynaklanan güce tapıcılığından... 

İnsanın, Kiro Manoyan’a teşekkür edeceği geliyor, açık sözlülüğünden dolayı. Keşke 

her düşman böyle açık sözlü olsa. Mesela, Kiro Manoyan’ı bu yönde umutlandıran AB-D 

Emperyalistleri, bu yöndeki planlarını özenle gizleyebildikleri gibi, Türkiye’nin de dostu 

görünmeye gayret etmektedir. Onlar usturupluca Türkiye’yi adım adım Sevr bataklığına 

çekmeye çalışmaktadır. Çekindikleri, yerli satılmışlar değildir. Onların zaten kendilerinin yani 

AB-D’nin emrinde olduğunu bilmektedir. Bu hainler, koltuk, ün, poz ve küp doldurmak için 

AB-D’nin bir dediğini iki etmezler. Her emri harfiyen uygularlar. AB-D’nin çekindiği, 

korktuğu, Türkiye Halklarının uyanmasıdır. Bu hainane gidişin farkına varmasıdır.  Bu halk, 

aynı emperyalist haydutların, çökkün Osmanlı’ya yedirttiği Sevr’i yırtıp atmak için ortalama 

dört yıl süren bir Kurtuluş Savaşı vermiştir. O savaşın başkomutanı da Mustafa Kemal’dir. 

AB-D Emperyalistlerinin ve yerli hainlerin Kurtuluş Savaşı’mız ve Mustafa Kemal 

düşmanlıklarının gerçek-ana sebebi budur. Onların tümünün Sevrci oluşudur. 

  

Emperyalistlerin Sevr emellerini tören paşaları göremez 

 

Burada yeri gelmişken birkaç satırla da olsa Ermeni Meselesi’nden söz edelim. Bu 

meseleyi 19’uncu Yüzyılın son çeyreğinde icat eden İngiliz, Fransız Emperyalistleri ve Rus 

Çarlığı’dır. Bu emperyalistler, Osmanlı’yı çökertmek ve topraklarını paylaşmak için 

kullanmışlardır bu meseleyi. Bu mesele onlar için sadece bir araçtı. Emperyalist çıkarlarına 

ulaşma aracı. Daha doğrusu araçlarından biri. 

Bu gerçeği, o zamana ilişkin belgeler çok açık şekilde ortaya koyar. Biz bunlardan 

yalnızca birine değineceğiz, konumuzla doğrudan ilgili olduğu için. 

Bu emperyalist haydutlar, Türkleri yalnızca Orta Anadolu’da küçük bir bölgeye, birkaç 

ile hapsetmek istiyordu. Osmanlı’nın diğer bütün topraklarını aralarında paylaşmak istiyordu. 

Aralarında yaptıkları birçok paylaşım planı ve Sevr bunun açık-kesin kanıtıdır. 

Bizim değinmeden geçemediğimiz belge şudur: 

“Ermeniler bir Türk zaferi karşısında çok şey kaybedecekler, ama bir Müttefik 

zaferinde de çok şey kazanacaklardı. Başkan Wilson ile diğer Müttefik liderleri 

Ermeniler’e, savaştan sonra çektikleri acıların tazminatı ve davaya sadakatleri 

nedeniyle doğu Türkiye’de bağımsız bir devlet verilmesini istiyorlardı; İngilizler de 

böyle bir tutumu kuvvetle destekliyorlarsa da, onların başka özel çıkarları vardı. O 

sırada, (Aralık 1917) Savaş Kabinesi, savaşın sona ermesi durumunda, Türk ve 

Almanlar’ın bölgedeki uzun vadeli emellerinin de sona ereceğine pek inanmıyordu. 

Hükümet gizli bir raporda Ermeni devletinin kurulmasını şöyle savunuyordu: “Bu 

devlet İstanbul’dan Çin’e kadar uzanacak ve Almanya’nın eline dünya barışını tehdit 

için Bağdat Demiryolu’nun kontrolünden daha fazla bir güç verecek olan Turancı bir 

hareketin gelişmesine karşı tek engel olacaktır.” (Peter Hopkirk, İstanbul’un Doğusunda 

BİTMEYEN OYUN, Yeni Yüzyıl Tarih Dizisi, s. 324)  

 Aynı içerikte İngiltere ve NATO’ya ait başka belgeler de vardır. Bunlar, Gazetemizin 

daha önceki sayılarında da yayımlanmıştır. O nedenle onları aktarmayacağız. 

Bakın, emperyalist çakallar nasıl kapsamlı ve özenle hazırlanmış planlar yapıyorlar. 

Attıkları her adım, sistemlice belirlenmiş bir amaca hizmet ediyor… 

Demek ki Sevr, alelacele hazırlanmış lalettayin bir plan, proje değildir. Ortalama elli yıl 

süren bir hazırlığın ve mücadelenin sonucunda ulaşılan bir sonuçtur. 



Tabiî bu alçakça niyetleri, planları görmek için çap gerekir. Kalite gerekir. Zekâ, bilim, 

bilinç ve yürek gerekir. Bunları Y. Büyükanıt, F. Cömert gibi tören paşaları göremez. Onlar, 

yerli hainlerle (Sevrcilerle) anlaşalım diye zavallıca saçmalar dururlar. 

Peki kim görür bunları? 

Mustafa Kemal görür ve biz gerçek devrimciler görürüz. 

Mustafa Kemal, 1933’ün 29 Ekim’inde, Ziraat Bankası’nın Ankara’daki merkez 

binasında, Cumhuriyet’in onuncu yılının kutlanması amacıyla yapılan törende, bir gencin 

sorusu üzerine şu açıklamayı yapar, soru sahibi ve konuya ilgi gösteren insanları Bankanın 

Genel Müdür odasına alarak: 

“Bugün Sovyet Rusya dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Devlet 

olarak bu dostluğa ihtiyacımız var. Fakat yarın ne olacağını kimse kestiremez. Tıpkı 

Osmanlı İmparatorluğu gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan İmparatorluğu gibi 

parçalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler, avuçlarından sıyrılabilirler. 

Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim 

bu dostumuzun yönetiminde, dil bir, inanç bir, öz bir kardeşlerimiz vardır. Onları 

arkalamaya hazır olmalıyız. Hazır olmak, yalnız o günü susup beklemek değildir. 

Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanırlar? Manevî köprülerini sağlam 

tutarak. Dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür, tarih bir köprüdür. Bugün biz bu 

toplumlardan dil bakımından, gelenek görenek, tarih bakımından ayrılmış, çok uzağa 

düşmüşüz. Bizim bulunduğumuz yer mi doğru, onlarınki mi? Bunun hesabını yapmakta 

fayda yoktur. Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız 

gerekli. Tarih bağı kurmamız lazım, folklor bağı kurmamız lazım, dil bağı kurmamız 

lazım. Bunları kim yapacak? Elbette biz. Nasıl yapacağız? İşte görüyorsunuz dil 

encümenleri, tarih encümenleri kuruluyor. Dilimizi onun diline yaklaştırmaya, 

tarihimizi ortak payda haline getirmeye çalışıyoruz. Böylece birbirimizi daha kolay 

anlar hale geleceğiz. Bir sevgi parlayacak aramızda. Tıpkı bir vücut gibi. Kederde ve 

mutlulukta birbirimizi duyacağız ve arayacağız. Ortak bir dil amaçladığımız gibi ortak 

bir tarih öğretimimiz olması gerekli.” 
Mustafa Kemal yalnızca askeri bir dahi değil, siyasi bir dahiydi de. O da nasıl, son 

derece gerçekçi, derin ve kapsamlı düşünüyor, projeler üretiyor, değil mi? İşte bu çapından-

kalitesinden dolayı “yedi düveli dize getiren” bir halkın ve ordunun önderi, komutanı olabildi. 

Diyor ki, ben Türk Dil ve Tarih Kurumlarını bu amaçla kurdum. Demek ki, hazırlık 

çalışmalarını o zamandan başlatmış Mustafa Kemal. 

  

Ermenistan’ı Azerbaycan’a emperyalistler saldırttı 

 

1991’de Sovyetler Birliği ve Sosyalist Kamp yıkıldı. Mustafa Kemal’in öngörüsü 

gerçekleşti. AB-D Emperyalistleri, hemen Ermenistan’ı Azerbaycan’a saldırttı. Kanlı savaşlar 

sonucunda Ermeniler, bugünkü emperyalist Rusya’nın da desteğiyle Azerbaycan’ı yendi. Ve 

14.400 km2lik Azerbaycan toprağını da işgal etti. Yirmi bin Azeri’yi katletti. Bir milyon 

civarında Azeri de bu işgal yüzünden evini barkını, toprağını terk etmek zorunda kaldı. Canını 

kurtarmak için. Azerilerin “kaçkın” dediği bu yurdundan edilmişler, o günden beri (13 yılı 

aşkın bir süreden beri) barakalarda, hurda tren vagonlarında ve benzer şeylerde yaşam 

mücadelesi vermektedir. İşsizlikle, açlıkla, hastalıklarla boğuşmaktadır. 

Saddam yönetimindeki Irak, Kuveyt’i işgal etti diye, bütün emperyalistler bir anda 

kuyruğuna basılmış it gibi ulumaya ve savaş hazırlıkları yapmaya başladılar ve birkaç ay 

sonra da saldırarak Irak’ı Kuveyt’ten çıkardılar. İki yüz bin civarında Irak askerini öldürdüler. 

Bağdat başta olmak üzere Irak’ın pek çok şehir ve yerleşim yerini, uçaklar ve füzelerle 

vurarak harabeye çevirdiler. Uyguladıkları ambargoyla, kendi ifadeleriyle, 600.000 çocuğun 



ilaçsızlıktan, hastalıklardan ölmesine yol açtılar. Bu da yetmedi, Irak’ı 2003’te vurup işgal 

ederek cehenneme çevirdiler. Saddam, kardeşi ve önde gelen BAAS yöneticilerini astılar. 

Kuveyt’in yüzölçümü 17.818 km²’dir. Yani işgal altında tutulan Azerbaycan 

topraklarından yalnızca 3.500 km² kadar fazladır. Kuveyt’in nüfusu da 2.400.000’dir. 

“Kaçkın” durumuna düşürülen Azeri nüfusun ortalama iki buçuk misli. 

Hal böyle olmasına rağmen bugüne dek hiçbir AB-D yetkilisi, bu saldırı ve işgalden 

dolayı Ermenistan’ı suçlamamış ve buna karşı çıkmamıştır. Ermenistan’a bu konuda hiçbir 

baskı uygulanmamaktadır. Hatta konu gündeme bile getirilmemektedir. Böylece de, 

uluslararası kamuoyunun konuyu unutması istenmiş olmaktadır. 

AB-D Emperyalistlerinin bununla amaçladığı şudur: 

Türkiye ile diğer Türk Cumhuriyetleri arasında bir tampon bölge oluşturmak. 

Birleşmeyi, irtibatı-bağı engellemek. Ermenistan’ın toprakları, yeni işgalle genişletilerek 

istenilen, amaçlanan o tampon bölge, ülke, devlet ortaya çıkarılmış-oluşturulmuş oldu. Bu 

işgalin amacı buydu. Tabiî, AB-D ve Rus Emperyalistlerinin bu amaçları, Ermeni 

milliyetçilerinin, Kiro Manoyan’ın yukarıda dile getirdiği şoven düşünceleriyle de tam bir 

uygunluk teşkil ediyordu.  Tıpkı geçmişte olduğu gibi… 

Biz, gerçek devrimciler olarak, AB-D Emperyalistlerinin ve Rusya’nın bu saldırı ve 

işgalle neyi amaçladıklarını anında gördük. Yayımlanmış metinlerimizde vardır bu. 

Türkiye’de şovenler, faşistler ve antikomünistler, 70 yıl boyunca, “esir Türkler” 

edebiyatı yaptı. “Esir Türklerin kurtarılması, Türk Dünyasının birliğinin sağlanması”ndan söz 

etti. 

Sosyalist Kamp çöktükten sonra, bir de baktık ki, bunların tümü, zembereği boşalmış ya 

da pili bitmiş saatler gibi aniden duruverdi. Oysa on yıllardır yaptıkları edebiyata göre, hemen 

davranmaları gerekiyordu. İşte beş tane bağımsız Türk Cumhuriyeti çıkmıştı ortaya. Türk 

Dünyasının birleştirilmesi için, en uygun an gelmişti. Hemen davranışa geçmeleri 

gerekiyordu. 

Geçebildiler mi? 

Hayır! 

Çünkü onlar Amerika’dan izinsiz parmaklarını bile oynatamazlardı.  MHP zaten CIA 

yönetimindeki Kontrgerillanın özel partisiydi. Görevi, ABD’nin emperyalist çıkarlarına 

Türkiye’de hizmet etmekti. Bunların kurucu “Başbuğ”u, zaten ABD’de Kontr-gerilla eğitimi 

almış, ajanlaştırılmış bir ABD uşağıydı. Diğer burjuva partileri de MHP kadar ABD’ye 

bağımlıdır. Onların yöneticileri de ABD’nin direktifleri doğrultusunda hareket eder. Bu 

bakımdan bizdeki burjuva milliyetçilerinin ABD’den bir emir almadıkça herhangi bir konuda 

kendi başlarıyla düşünüp harekete geçmeleri olası değildir. Sosyalist Kamp yıkıldıktan sonra 

bağımsız kalan Türk cumhuriyetlerinin birleştirilmesi, onlarla Türkiye’nin bağ kurması 

konusunda da bu burjuva milliyetçilerinin herhangi bir davranış ortaya koyamamalarının 

sebebi budur. 

İşte bu sebepten bizim burjuva “Türk milliyetçileri”nde ne bir ses ne de bu yönde bir 

hareket vardı. Bir kez daha kabak gibi ortaya çıktı ki,  bunların derdi “Türk Dünyası” filan 

değilmiş. Bunların amacı yalnızca ABD’den aldıkları emir doğrultusunda antikomünizm 

yapmak ve Sovyetler’le Sosyalist Kamp’a saldırmakmış. Tabiî biz bunları, 60’lı yıllardan beri 

adımız gibi biliyorduk. Fakat şimdi onların ABD uşağı bu içyüzleri, en kör gözlere bile 

batacak bir şekilde ortaya çıkmış oldu. 

Sosyalist Kamp yıkılınca, AB-D yukarıda anlattığımız gibi hemen harekete geçti. 

Yetmiş yıl durmadan tekrarlattığım sözleri belki ciddiye alıp, benden izinsiz davranan olur 

diye, Ermenistan’ı Azerbaycan’a saldırtarak, orada bir tampon bölge oluşturdu. Bizim burjuva 

milliyetçilerine ve faşistlere de; bırakın artık bu işi. Bu konuda konuşmanızı yasaklıyorum. 

Maksat hâsıl olmuştur artık. Sovyetler ve Sosyalist Kamp çökertilmiştir. Amaç da zaten 

buydu, dedi. Bizimkiler de söyleneni hemen anladı ve emre uydu… 



Biz, Mustafa Kemal’in önderlik ettiği Ulusal Kurtuluşu, Sosyal Kurtuluşa ulaştırarak 

sürecin tamamlanmasını sağlayacağız. Fakat bununla yetinmeyeceğiz. Mustafa Kemal’in 

1933’te bir ideal olarak açık bir şekilde önümüze koyduğu, Türk Dünyasının birliğinin 

sağlanması işini de gerçekleştireceğiz. Bu konuda da Mustafa Kemal’in gerçek, devrimci 

mirasçıları biziz. Bu yüce davayı, başta İşçi Sınıfımız olmak üzere tüm halkımızla, Kürt 

kardeşlerimizle ve Devrimci Gelenekli Ordu Gençliği’mizle el ele vererek başarıya 

ulaştıracağız. Peki Kürt kardeşlerimiz, bu davaya gelir, ortak olur mu? Gelir, olur. Onların 

istediği, aradığı gerçek anlamda özgürlük, eşitlik ve kardeşliktir. Bu temelde, o 

kardeşlerimizle ittifak edeceğiz… 

(…) 

 

Emperyalistler, Kıbrıs’ta ısrarla 

niye birleşmeyi savunuyor? 
 

Şimdi gelelim Kıbrıs Rum Yönetimi yeni Dışişleri Bakanı Erato Kozaku-Markulli’nin, 

Kıbrıs Sorunu, AB, Tayyipgiller, Org. Büyükanıt ve Türk Ordusu üzerine, son günlerde 

epeyce tartışılan görüşlerine ya da sözlerine. 

E. K. Markulli, ilkin “BBC Türkçe” ile bir söyleşi yaptı. Bu söyleşiden anlaşıldı ki, 

Markulli’nin en büyük endişesi hatta korkusu, Kıbrıs’ta bölünmeye yol açacak bir gelişmenin 

ortaya çıkmasıdır. 

Bundan neden bu denli korkuyor Markulli? 

Ada’nın tümü üzerinde hak sahibi olduğuna inandığından. Onlar önce Ada’nın 

Türkiye’yle tüm bağlarını kesmek, Ada’yı bir Rum devleti haline dönüştürmek, sonra da 

yapılacak bir referandumla, Yunanistan’a katılmayı-Yunanistan’la birleşmeyi 

düşünmektedirler. Ana düşünceleri budur. Şöyle diyor E. K. Markulli: 

“Kosova nihayetinde bağımsızlığa yönelirse, bu çok ciddi bir emsal yaratabilir. 

Ada’da bölünme yaratmak isteyenler bu örneği izlemeye çalışabilir.” (Milliyet internet 

sitesinin “son dakika” ibaresiyle verdiği haber, 2 Ağustos 2007) 

Kıbrıs’ta bölünmeden neden korkulacak? 

Tam tersine burada bölünme istenmeli. Her iki halkın da yararına uygun olan budur. 

Ada’da “Kıbrıs Milleti” diye bir millet yoktur. Tersine Rumlar ve Türkler vardır. Bunlar da 

Yunanistan ve Türkiye’nin insanlarıdır. Yunan ve Türk milletine mensuptur. Rum ve Türk 

nüfusun miktarıyla-sayısıyla-büyüklüğüyle orantılı olarak Ada bölünmeli, taksim edilmeli ve 

parçalar Yunanistan ve Türkiye ile birleştirilmelidir. Sorunun hakkaniyetli-adaletli ve 

gerçekçi tek çözümü budur. Fakat bu adilane çözümü AB-D Emperyalistleri istemez. Onların 

çıkarıyla taban tabana zıttır bu çözüm. Onlar Kıbrıs’ı, toprağı ve deniziyle kullanmak 

istemektedirler. Hem askeri üslerle hem de tekelleriyle-şirketleriyle orada çok etkin biçimde 

olmak istemektedirler. Sonra onlar; mazlum milletler, halklar arasında huzur olsun, barış 

olsun, kardeşlik olsun istemezler. Tam tersine anlaşmazlık, kavga, dövüş, savaş olsun isterler. 

Böyle olsun ki, biz de “arabulucu, sözü dinlenir büyük ağabey” olarak meselelere müdahale 

edebilelim, diye düşünürler ve de bunu isterler. Böyle olunca da hem meseleleri kendi 

emperyalist çıkarları doğrultusunda çözerler hem de geri ülkeler üzerinde hâkimiyet kurmuş 

olurlar. 

İşte bu sebepten AB-D Emperyalistleri, dünyanın değişik bölgelerinde bugüne dek pek 

çok ülkeyi parça parça bölerken, Kıbrıs’ta iki ayrı milletten insanları ısrarla birleştirmek 

istemektedir. Oysa bu insanların dili, dini, tarihi, kültürü, gelenekleri ve ekonomik çıkarları 

farklıdır. Bunlar iki ayrı millete ait insanlardır. Ve de o milletlerle birleşmeleri gerekir. 

Doğrusu budur. 

 

Kıbrıs’ta Taksim, her iki halkın da çıkarınadır 



 

Halkın Kurtuluş Partisi, Programı’nda meseleyi aynen böyle koyar. Yani “Taksimi 

savunur”. E. K. Markulli, adı geçen söyleşide, Y. Büyükanıt ve Türk Ordusu’na saldırır. 

Tayyipgilleri’yse över. Daha güncel olduğu için Markulli’nin bu konulardaki sözlerini, 14 

Ağustos 2007’de yayımlanan, NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayarı’yla yaptığı söyleşiden 

aktaralım-izleyelim. 

NTV temsilcisi S. Sayarı soruyor: 

“Sizce Türkiye Avrupa Birliği’ne üye olacak mı?” 
E. K. Markulli: 

 “Dürüst olacağım. Bu Ordu’ya bağlı. Ordu’nun bu dönüşüme izin verip 

vermeyeceğine bağlı. Sayın Erdoğan’ın Partisinin ülkedeki diğer güçlerle birlikte bu 

dönüşüm konusunda olumlu yaklaştığını biliyorum. Ancak Türkiye’deki herkesin böyle 

düşünmesi gerekir. Buna Türk Ordusu da dâhil. Kafamdaki en büyük soru işareti de bu 

zaten.” (agy) 

E. K. Markulli’nin, “dönüşüm” dediği, Kıbrıs’ın önce Rumlara sonra Yunanistan’a, 

Ege’ninse bütünüyle Yunanistan’a verilmesidir. Aslında Markulli de Sevr’in uygulanmasını 

ister. Ama o şimdilik mütevazı görünüyor ya da davranıyor. Daha açığının çok kaba 

kaçacağını biliyor. O usturuplu gidiyor… Nasıl olsa gerisini AB-D düşünür, planlar, uygular 

zaman içinde, diye aklından geçiriyor. 

İşin dikkat çekici yanı şudur. E. K. Markulli de tıpkı Ermeni Kiro Manoyan gibi, Türk 

Ordusu’nu ve yurtseverlerini suçluyor, Tayyipgiller’iyse övüyor. Genelkurmay Başkanı’na 

“Orgeneral Büyükanıt” diyor. Tayyip’eyse “Sayın Erdoğan” diyor. Ve övgüler düzüyor. 

“Dönüşüm konusunda olumlu yaklaştığını biliyorum” diyor. Yani Türk Ordusu ve 

yurtseverler, bırakıverse-elini kolunu bağlamasa ya da bu güçler etkisizleştirilirse, 

Tayyipgiller, AB-D’nin her dediğini aynen yapacak, böylece de “bu dönüşümden” payımıza 

düşen Kıbrıs ve Ege’nin tamamı bize verilecek, diyor. 

Kiro Manoyan da, Ordu ve yurtseverler (o milliyetçiler diyor) engel olmasa, 

Tayyipgiller, Sevr’de bize bırakılanları bize verecek, diyordu. Bu anlama geliyordu 

cümleleri… 

  

Ermeni ve Rum şovenlerini AB-D cesaretlendiriyor 
İşte Türkiye, Türk ve Osmanlı düşmanlığını bir idefiks-fikri sabit haline getirmiş bu 

Ermeni ve Rum şovenleri gibi AB-D Emperyalistlerinin her düzeyden temsilcileri-sözcüleri 

de Türk Ordusu’na-Türk yurtseverlerine düşmandırlar, Tayyipgiller’eyse dostturlar. 

Bu, bir gerçeği ortaya koymuyor mu? En kör gözlere bile batırmıyor mu? En açık 

şekilde anlatmıyor mu? 

Elbette anlatıyor. Devrimci Gelenekli Ordu Gençliği’nin ve yurtseverlerin, AB-D 

Emperyalistlerinin “Project Democracy” doğrultusunda Türkiye’yi Sevr’e götürmelerine 

engel oluşturduğunu, Tayyipgiller’inse onlara hizmetkârlık ettiklerini, onlarla işbirliği içinde 

olduklarını gösteriyor, anlatıyor, Ermeni, Rum ve AB-D Emperyalistlerinin bu bakışı-bu 

tutumu… 

E. K. Markulli’nin söyleşisinden bir bölüm daha alıntılayalım. Düşüncelerini daha da 

açıyor orada. 

NTV temsilcisi S. Sayarı soruyor: 

“Ordu’yla ilgili söylediklerinizin ışığında genel olarak Ankara’daki durumu nasıl 

görüyorsunuz?” 
E. K. Markulli: 

 “Bir Rum olarak benim ilgilendiğim şey, son haftalarda Türkiye’de yaşanan 

değişimlerin Kıbrıs Sorunu’nun çözümüne etkisinin olup olmayacağı. Ancak maalesef 

gördüğüm kadarıyla, karar alma mekanizmasında köklü değişiklikler olmadığı sürece 



ve Ordu’nun bu konudaki rolü değişmedikçe –özellikle Ordu’nun “ulusal konular” diye 

nitelendirdiği konulardaki kararlara etkisi değişmedikçe- bu mümkün değil. Orgeneral 

Büyükanıt’ın son açıklamalarını hiç teşvik edici görmüyoruz. Bu açıklamalar, 

Türkiye’yi birkaç yüzyıl geriye götürüyor. Türk Ordusu burada, Avrupa Birliği üyesi 

bir ülkenin topraklarını işgal ediyor ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin vatandaşlarının 

insan haklarını elde etmesini engelliyor. Türk Ordusu’nun Ada’daki rolü bu.” (NTV, 12 

Ağustos 2007) 

E. K. Markulli de hayli açık konuşuyor, değil mi? 

İnsan, inanın böyle düşmanlara bile hasret kalıyor Türkiye’de… Markulli’ye kızamıyor 

insan. O kendi ulusal davasının savunmasını yapıyor. Ona kafa yoruyor, düşünce üretiyor o 

konuda… 

Ya bizim alçaklar, hainler, satılmışlar, düzenbazlar, işi din alıp satmaya veren AB-D 

uşakları ve Entel Fahişeler Medyasının dönek sermaye köpeği yazarçizerleri… Keşke bunlar 

da E. K. Markulli kadar açık sözlü, cesaretli olabilseler… Ama ne gezer. Yılan bizimkiler. 

Hatta yılandan da öte. Hani yurtsever, yürekli şair Pablo Neruda, diyor ya; “Engerekler bile 

iğrenir sizden engerekler!” diye… İşte bizdeki AB-D uşağı hainler aynen öyle. Bizdekileri 

de tarif ediyor aslında Pablo Neruda… 

Demeye getiriyor ki E. K. Markulli, Ordu ve Türk yurtseverleri olmasa, Tayyipgiller 

bizimle anlaşıverecek. 

Nasıl anlaşacak? 

Kıbrıs’ı bize bırakıverecek… Tabiî sonra da Ege’yi… 

Neden kızıyor Büyükanıt’a? 

Şunu dediği için: 

“Kıbrıs’ta halkın varlığını, canını, malını korumakta olan TSK’yi bir işgalci 

kuvvet gibi görenleri şiddetle kınıyorum.” 
Ne var bunda? Neresi yanlış bu cümlenin? 

TSK’nin 1974 20 Temmuz’unda Ada’ya neden çıktığına bakarsak, bu cümlenin 

doğruluğu hemen ortaya çıkıverir. O tarihten birkaç gün önce (15 Temmuz 1974), 

Yunanistan’daki CIA patentli faşist Albaylar Cuntası, Kıbrıs’ta faşist bir darbe yapmıştı. 

Cumhurbaşkanı Makarios ve onun hükümetini devirmişti. Yönetime el koymuştu. Faşist 

Nikos Sampson’u cumhurbaşkanı ilan ederek iktidara getirmişti. Rum Komünistlerini ve 

Kıbrıs Türklerini kitleler halinde katletmeye başlamıştı, faşist darbeciler. TSK, işte bu 

katliamı durdurmak için Ada’ya çıktı. Durdurdu da. O günden bu yana, yani son 33 yıldır Ada 

halkı, can güvenliği açısından, son yüz yılın en güvenli dönemini yaşamıştır. Hâlâ da 

yaşamaktadır. Bunu görmemek için kör olmak gerekir… 

TSK, 1974’teki çıkışıyla on binlerce Kıbrıs Türkünün ve Rum komünistinin hayatını 

kurtarmıştır… 

Şu iyice bilinmelidir ki, TSK’nin Ada’dan çıkması, güvenli ortamın da sonu olur, Kıbrıs 

da Yunanistan’a doğru kayar gider. Sonunda Yunanistan’ın bir eyaleti, bölgesi olur. 

TSK’nin bir daha Ada’ya dönebilmesi de ancak, 1974 Temmuz’undakinden çok daha 

büyük bir savaşı göze almak ve zaferle sonuçlandırmakla mümkün olur. Bu savaşta TSK, 

yalnızca Kıbrıs Rum Devleti ve Yunanistan Ordusu’yla değil, AB-D ordularıyla da savaşmak 

durumunda kalabilir… 

E. K. Markulli’ye göre, böyle şeyler söyleyince; “Türkiye’yi birkaç yüzyıl geriye 

götür”müş olursunuz. Kıbrıs’ı onlara veriverirseniz, çağdaş ve ilerici olursunuz… E. K. 

Markulli, bebe kandırmaya çalışıyor. İlk annelik günlerini hatırlamış ve özlüyor olsa gerek… 

Hatırlarsak, AB-D’nin de birçok yetkilisi-sözcüsü, TSK’yi Kıbrıs’ta işgalcilikle 

suçlamıştı. Demek ki, AB-D Emperyalistleriyle Ermeni, Rum şovenleri aynı görüşte. Zaten 

cesaretlendirici olan AB-D’dir. O yönlendiriyor bunları… 

(…) 



ABD’nin son emri: Artık hiçbir engel kalmadığına göre, uşaklıkta sınır kabul 

etmem! 
Şöyle sürdürür yazısını Y. Çongar: 

“Mesela, (bazı generaller bunu darbe bahanesi yapmaya niyetlenmiş bile olsalar) 

AKP’nin Kıbrıs’ta ezber bozmasını toplum yadırgamamıştı. Mesela, (devlet güney 

sınırımızdaki oluşumu tanımasa bile) toplum, Irak Kürdistan’ı ile iktisadi-ticari 

ilişkisini sürekli geliştiriyordu. Mesela, (Ankara, sınırı açmamakta dirense de), 

Ermenistan’la dolaylı ihracata, bavul ticaretine, orada iş yapan Türk şirketlerine 

bakılırsa, toplum normalleşmeden yanaydı. Alman diplomata göre, ‘neo-milliyetçi’ bir 

toplumun refleksleri değildi bunlar.” (agy) 

Görüldüğü gibi emperyalist haydutlar, Ermeni, Kıbrıs ve Kürt Meselesi’yle nasıl da 

yakından ilgililer. Ve yine yakından takip ediyorlar bu konulardaki gelişmeleri. 

AKP’nin Kıbrıs’ı satma işini “toplum yadırgamamıştı” diyorlar. Yani Kıbrıs satılıyor 

ama “toplum” buna tepki göstermiyordu, diyorlar. Sevrci Ermenistan ve Amerikancı-Yeni 

İsrail Kuzey Irak Kürt Devleti’yle de “toplum” ve “Türk şirketleri” ilişki kurmuş durumda, 

diyorlar. Buralarla ilişki kuran ve Kıbrıs’ın satışına ses çıkarmayan bir toplum, bizim 

istediğimiz değişimden yanadır diyorlar. Bu çok iyi diyorlar. Ve seviniyorlar. Sevinçle ellerini 

ovuşturuyorlar. 

(…) 

 



Ayrım VIII 
 

Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal, 27 Mayıs ve Ermeni 

Meselesi’ne Mahirler’in, Denizler’in Yaklaşımı ve Sevrci Sahte Sol 

(…) 

Ermeni Meselesi’nde de 

Denizler’le aynı düşünüyoruz 
 

Ve Ermeni Meselesi’nde de arkadaşlar, Denizler’le aynı düşüncelere sahibiz. 

Belki ilginç gelecek, o bakımdan, Denizler’in bu konudaki birkaç cümlesini de okumak 

istiyorum. 

Ayraçlar, hep, çantamın içinde iç içe girmiş, arkadaşlar onu ararken, Denizler’in Laiklik 

konusundaki şu satırları, görüşleri gözüme ilişiyor: 

“Okul çağındaki yüz binlerce çocuk hâlâ eğitime taban tabana zıt Kur’an kursu ve 

benzeri yerlerde, çağdışı bilgilerle eğitilmektedirler”, diyor Denizler, Savunma’larında, 

eğitim sorununda. 

Şimdi de Ermeni ve Rum konusundaki görüşlerini okuyalım Denizler’in: 

“Emperyalist devletler, Osmanlı Devleti ile ilişkilerinde aracı olarak daima Rum 

ve Ermenileri kullanmışlardır.” 

“Ankara Hükümetini, ilk görüşmelerin 1919’da başladığı, Sovyetler Birliği tanıdı. 

1917’de Çarlığın devrilmesinden sonra kurulan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 

Çarlığın saldırgan, emperyalist politikasına ve Birinci Emperyalist Dünya Savaşı’na 

karşı çıkıyordu. Devrim Hükümeti, doğu sınırlarımızdaki askerlerini çekmiş ve 

Anadolu’daki mücadeleye yardım etmek için her türlü çabayı göstermiştir. 

“1919 Haziran’ında Albay Budyenni başkanlığında bir Sovyet Heyeti, Havza’da 

Mustafa Kemal ile buluşarak, genel durumu görüştü. Bu buluşmada Budyenni 

emperyalizme ve onun emrindeki Ermeni ve Pontus teşkilatlarına karşı olduklarını 

bildirerek, Kurtuluş Savaşı’mızı destekleyeceklerine, gerekli silah ve parayı 

vereceklerine dair teminat verdi. Mustafa Kemal, emperyalist ülkeler, Ermeni ve Pontus 

meselesinde Sovyetler’le aynı fikirde olduğunu beyan ediyordu. Bu olumlu ilişkiler, 

savaş süresince ve daha sonra da devam etmiştir. Ankara Hükümeti ile ilk uluslararası 

antlaşmayı yine Sovyetler Birliği yaptı. Bu antlaşma ilk olması ve mahiyeti bakımından 

önemlidir.” (THKO Davası, s. 411-412) 

“Kurtuluş Savaşı’mızda, emperyalizmle mücadele eden güçler, değişik taktikler 

kullanmışlardır. Mücadele, dış düşman ve onun emrindeki hükümetin çıkardığı iç 

isyanlara karşı yürütülmüştür. 

“1. İstanbul’da İngilizlere karşı, Karakol ve Müdafaa-i Milliye öncülüğündeki, 

şehir gerillasının ağırlık kazandığı mücadele yürütülmüştür. Diğer taraftan, görevleri, 

Anadolu’ya malzeme, donatım ve adam kaçırmak olmuştur. Bu örgütler, sivil güçlerin 

de bulunmasına rağmen, subayların ağırlık kazandığı teşkilatlardır. 

“2. Ege Bölgesi’nde Yunanlılara karşı yürütülen mücadele, önceleri dağınık 

bölgesel çete savaşı, sonra örgütlü çete savaşı ve sonunda nizami ordu savaşı şeklinde 

yürütülmüştür. Zaferi tayin eden mücadelenin ağırlığını nizami ordu mücadelesi teşkil 

etmiştir. 

“3. Güneyde Fransız saldırganlara karşı, Antep, Maraş, Urfa, bölgelerinin yerli 

halkı, çete savaşına başlamış, daha sonra belirli oranda subay kadrosu katılmasına 

rağmen, esas başarı yerli halkın kendi çabasıdır. 

“4. Karadeniz Bölgesi’nde, Rum Pontosçuları Amerikan yardımıyla ayaklanmış ve 

ayaklanma, sivil çetelerin ve ordunun mücadelesiyle bastırılmıştır. 



“5. Doğu Anadolu’da, Ermenilerin bağımsız bir Ermenistan için Amerika’dan 

destek alarak çıkardıkları iç isyan, sivil halk ve ordu tarafından bastırılmıştır. 

“6. Padişahın emriyle, Anadolu’da Ulusal Mukavemeti kırmak ve güçleri bölmek 

için başlatılan isyanlar, Kuvayı Seyyare tarafından bastırılmıştır. 

“Bu arada, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde çıkan iç isyanlardaki 

Amerikan etkisini belirtmek gerekir. 

“1919 yılı başlarında ABD Dışişleri Bakanlığı, Senato Komisyonu Başkanlığı ve 

Harbord Heyeti’nin Türkiye hakkındaki görüşü şuydu; 

“1. Boğazlar’da milletlerarası statüye bağlı bir devlet, 

“2. Doğu Anadolu’da bir Ermenistan Devleti, 

“3. Orta Anadolu’da Türkiye Devleti kurulacak ve bu üç devlet de büyük bir 

devletin himayesi altında bulunacaktır. 

“Burada bahsedilen büyük devlet bizzat kendisidir. Emellerini gerçekleştirmek 

için ABD ciddi çalışmalara girmiş, yöneticileri satın almaya, gazeteci, subay, diplomat 

ve danışmanlar göndermiştir. Türkiye’deki Amerikan kolejlerini cephane depoları 

haline getirmiş ve gönderdiği 14 bin misyoner, 50 bin 9 yüz misyoner yardımcısı ve 286 

yabancı misyon elemanı ile yurdumuzu kendi sömürgesi yapmak için bütün gücü ile 

çalışmıştır.” (agy, s. 415-416) 

Gördüğümüz gibi Ermeni ve Rum isyan ve işgalleri konusunda da Denizler’le benzer 

görüşlere sahibiz. 

Sevrci Sahte Sol’un bu konuda da Denizler’le hiçbir ilgisi yoktur. Bu da açıkça 

görülmektedir artık… 

Sevrci Sol’un bazı bileşenleri, bizim Ermeni Meselesi’ndeki tezlerimizin Kıvılcımlı’yla 

ilgisi olmadığını iddia etmektedirler. Usta’mızın “Oportünizm Nedir?”, “Halk Savaşının 

Planları” ve “Devrim Zorlaması, Demokratik Zortlama” adlı Üçlü kitabından: 

“En sonunda, Türkiye’nin Birinci Demokratik Devrimi (Milli Mücadele) açıktan 

açığa sırf birsömürgeleştirme baskısına karşı İngiliz-Fransız-Amerikan 

Emperyalizminin maşası Yunan ve Ermeni istilasına karşı bir Kurtuluş Savaşı oldu.”, 

diyor, Kıvılcımlı Usta. (age, Derleniş Yayınları, s. 363) 

Gördüğümüz gibi, Usta’mız da apaçık, Ermeni konusundaki görüşünü koyar burada. 

Ve yine görüldüğü gibi Denizler de Usta’mızın bu görüşünü paylaşırlar. 

  

Sevrci Sahte Sol AB-D Emperyalistlerinin Değirmenine Su Taşıyor 

 

E, biz hep söylediğimiz gibi, o gün de, bugün de aynı tezleri savunuyoruz. Hep devrimci 

hattı izliyoruz kararlı bir şekilde. Ama onlar (Sevrci Sahte Sollar), ABD Emperyalizminin 

saflarına kadar, ABD tarafından “umut kaynağı” ilan edilecek bir noktaya varıncaya kadar 

savruldukları için, bunu anlayamıyorlar. Ve bu sebeplerden, biz onların üzerineSevrci Soytarı 

Sahte Sol etiketini astık, adını verdik. Artık ciddiyetlerini kaybetmişlerdir onlar. 

Devrimciliklerini de yitirmişlerdir. Ya bunu bilince çıkarıp adam olacaklar, yeniden özeleştiri 

yapıp devrimci saflara dönecekler, ya da çürüyüp, eriyip, yok olup gidecekler... Deniz 

bitmiştir artık onlar için. İşte yavaş yavaş da başladılar dağılıp parçalanmaya. Biliyoruz, 

görüyoruz... Başka gidecekleri yer yok. Bunların yönetimindeki kitle örgütleri de eriyor. İşte 

Eğitim-Sen, KESK, üye kaybediyor. 

Ne kadar azaldı Eğitim-Sen’in üye sayısı Cemal Arkadaş? 

Cemal Arkadaş: Yüzde 50 Hoca’m. 

Nurullah Ankut Yoldaş: Yüzde 50, arkadaşlar, yüzde 50… 

E, neden bu insanlar eridi gitti? Zulüm mü azaldı Türkiye’de? 

Hayır. Katmerlenerek artıyor zulüm. Ama bunların ideolojik olarak verebilecekleri 

hiçbir şey yok. Gösterebilecekleri hiçbir hedef yok. Tükendi, bitti bunlar. Bunların tezlerini 



ABD Emperyalizmi ve onun Türkiye’deki ortakları çok daha açık, kararlı bir şekilde 

savunuyor. Ermeni Meselesi’nde de savunuyor, Mustafa Kemal’e saldırmak meselesinde de 

savunuyor. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı son bir karar aldı. Artık ilköğretim okullarında 

Atatürk Köşesi yapmak mecburi olmayacak. Özel okulların İlköğretim bölümlerinde, değil 

mi? Evet, arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Açık değil mi?.. 

Zaten bunların ağababası, önderi Tayyip, Mustafa Kemal’e “ölmüş inek” diye hitap 

ederek bir kasetinde, açıkça saldırıda bulunmadı mı, arkadaşlar? 

Saldırdı. Öbürleri de aynı düşünceye sahip Mustafa Kemal konusunda. 

E, şimdi bunların, yani Sevrcilerin sol adına Mustafa Kemal’e karşı olmaları neye yarar, 

onlara hizmetten başka?.. AB-D Emperyalistlerine ve yerli ortaklarına hizmetten başka?.. 

Ermeni Meselesi’ni en aktif şekilde kim savunuyor bugün? 

ABD-AB savunuyor. 

Niye? 

Türkiye’yi Yeni Sevr’e götürmek için. İşte harita yayımlandı açıkça. Hem de ABD’nin 

ordu dergisinde. Ve Ermeni yetkilileri, Türkiye’yle ilişkilerimizin normalleştirilmesi için, 

Türkiye’nin Sevr’i kabul etmesi gerekir, diyor. Taşnak Partisi yetkilisi Kiro Manoyan aynı 

şeyi diyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı Oskanyan aynı şeyi diyor. Amerika’daki Ermeni 

lobisinin temsilcisi aynı şeyi diyor... 

E, şimdi bunların-bizim sözde Solların ayrıca, Taşnak Partisi’nin emperyalistler 

tarafından, İngiliz, ABD, Fransız Emperyalizmi tarafından kandırılarak ortaya koyduğu tezleri 

savunmasına gerek var mı?.. 

Bakın emperyalistler zaten savunuyor bunu. AB-D Emperyalistleri ve Ermeni şovenleri, 

ırkçıları zaten hararetle savunuyor bunları. Bu demagojik yalanları. Onların amacı belli: Yeni 

Sevr! Türkiye’yi oraya götürmek ve orada boğmak. Onlar davranışlarında tutarlı. 

Ya bizimkilere ne oluyor? AB-D’ye uşaklıktan, hizmetten zevk mi alıyorlar? 

Zahir öyle… 

 

Soykırım değil karşılıklı katliam 
 

Arkadaşlar, bu konuda çok yazdık. Yayınlarımızı izleyen arkadaşlar, matematiksel bir 

kesinlikle, bir Ermeni Soykırımı’nın yapılmadığını ve olanın karşılıklı bir savaş olduğunu çok 

net bir şekilde görürler. 

Bunu zamanın Ermeni liderleri diyor. Boghos Nubar Paşa diyor, Fransız Dışişlerine 

yazdığı mektupta, Paris Barış Konferansı’nda, 1920’de yapılan, emperyalistlerin kendi 

aralarında Türkiye’yi paylaşma planları, pazarlıkları yaptıkları Konferansta: 

“Savaştan önce Osmanlı yetkilileri bize geldi. Savaşta bizimle beraber olun, size 

özerklik verelim dediler. Biz bunu şiddetle reddettik”, diyor Boghos Nubar Paşa. “Ve 

İtilaf Devletleri’nin davasına sadakatle bağlandık, onlarla birlikte savaştık. Ve bunun 

karşılığında bizim hak ettiğimiz şeyleri verin”, diyor arkadaşlar. 

O zamanki Ermenistan Taşnak Cunhuriyeti’nin Temsilcisi Avetis Aharonyan aynı 

şeyi, diyor. Savaşan Ermeni liderleri, daha sonra yazdıkları anılarında aynı şeyleri 

söylüyorlar. 

Ve geçenlerde okuduğum bir kitapta, Sarkis Çerkezyan, “Dünya Hepimize 

Yeter” adlı kitabında, Belge Yayınları’ndan çıkmış, tanıdığı Ermeni önderleri, önemli Ermeni 

şahsiyetleri anlatıyor. Çerkezyan, eski Sahte TKP üyesi, arkadaşlar. Yaşı orta yaşa gelen 

arkadaşlar hatırlar, o zamanlar “Atılım” diye bir illegal yayın çıkarıyordu eski Sahte TKP. 

Çerkezyan’ın İstanbul’daki marangoz atölyesinin bodrumunda çıkıyor bu yayın. Bodrumu 

değil de daha doğrusu, gizli bir kapaktan atölyenin altına kazdıkları bir odada, baskı 

makinesini oraya yerleştirmişler, orada basılıyormuş. Onu anlatıyor burada. 

Yine Dırtat Şirinyan diye bir Taşnak savaşçısının anılarını dile getiriyor, arkadaşlar. 



Dırtat Şirinyan, 1912 Balkan Savaşı’nda ünlü Ermeni komutan Antranik’le birlikte 

savaşmış, Gönüllü Ermeni Alayı’nda. Burada açıkça anlatıyor. Yani o zaman Bulgaristan’da 

gördüğümüz Türk’ü önce sorguya çekip, sonra katlettik, öldürdük. Ve sonunda Türkleri 

temizledik ve Bulgaristan kuruldu, diyor. Hatta Kraliçeyle de görüştük. İyi de, siz tamam, 

devletinizi kurdunuz; biz ne yapacağız? dediğimizde, sıra size de gelecek dedi, diyor. Yani 

1912’de Gönüllü Ermeni Alayı, Balkan Savaşı’nda yer alıyor. Daha sonra yine bu kitapta söz 

edilir, Antranik, Sarıkamış Savaşı’nda gönüllü Ermeni birlikleriyle Rus, Çarlık Rusyası 

Cephesinde, onlarla omuz omuza savaştığını söylüyor. Bunların hepsi Tehcir’den önce, 1915 

Tehciri’nden önce, arkadaşlar. 

Ve sonra, Mütareke’den sonra yine, savaştıklarını söylüyor. 

Yani karşılıklı bir savaş. Ve işin ilginci, Türk düşmanı değil Dırtat Şirinyan. Onlar bizi 

öldürdü, biz onları öldürdük, diyor. Tıpkı bizim koyduğumuz gibi koyuyor meseleyi: 

“Vaktiyle çok savaşmıştı Türk Ordusu’na karşı, ama hiçbir zaman Türk düşmanı 

olmadı. Arı bir yurtseverlik vardı onda. Düşünün ki, “Benim için onurdur Türkiye’nin 

kurtarıcısının heykelinin altında resim çektirmek” diyerek Samsun’da Mustafa 

Kemal’in heykelinin altında fotoğraf çektiriyor. Bana sürekli, “Hiçbir zaman hiç 

kimseyi kıskanmayacaksın, Türkleri kıskanmayacaksın; onların övünmeye de hakkı 

vardır, sevinmeye de hakkı vardır, bayram etmeye de hakkı vardır, her şeye hakları 

vardır. Ama sen de seninkini sevmeyi bil” derdi. Böyle arı bir yurtseverdi. 

“Koca Mustafa Paşa’da çalışırken, bir araba yaptım ona, süt satıyor, gazete 

satıyor, yoğurt satıyor... Bir gün Cumhuriyet Bayramı. Radyolarda Cumhuriyet 

bayramı nedeniyle marşlar çalınıyor. Beni gördü, elimden tuttu, dükkâna getirdi. 

“Sarkis, (Çerkezyan’ın ön adı, Sarkis. N. Ankut) üzgün müsün oğlum” dedi. “Yok” dedim, 

“niye?” “Bak, bugün Cumhuriyet bayramı oğlum, Türkler bayram yapıyorlar, onların 

bayram yapmaya hakkı var. Sevinmeye de hakları var, kahramanlıklarını anlatmaya 

da… Her şeye hakları var. Tamam, savaştık, biz de kahramanlık yaptık, onlar bizi 

öldürdü, biz de onları öldürdük, ama o ayrı bir şey. Sakın kıskanmayasın. Ama 

onlarınkine saygı duyarken, bizimkini de sevmemiz lazım” dedi. 
“1957’de Samatya’da öldü. Beni çok severdi.” diye anlatıyor… 

Yani insan savaşın içinde yaşayınca, hem kendi tarafının, hem karşı tarafın çektiği 

acıları somutça görünce, bir insan yüreği de taşıyınca, meseleyi böyle hakkaniyetli olarak 

ortaya koyuyor, arkadaşlar. Mesele bu. 

Şimdi Sevrci Sol’da, Ermeni İsyanını gayri meşru ilan ettik diye, bizi şovenlikle, hatta 

faşistlikle suçlayan var. 

Yahu, hak iddia ettikleri yahut vatanımız dedikleri topraklarda, yani Kilikya’dan 

Trabzon’un doğusuna çekilen bir hattın doğusunda kalan topraklarda yaşayan nüfusun yüzde 

14 küsurunu teşkil ediyorlar. Vilayet-i Sitte denen 6 ilde ise nüfusun sadece yüzde 18 nokta 

küsurunu temsil ediyorlar. Ve diyorlar ki, burası bizim vatanımız. Biz burada bağımsız devlet 

kuracağız. 

İyi de, o nüfusun ezici çoğunluğu ne olacak? 

Bulgaristan’daki gibi, bir kısmını katledip öldürecekler, bir kısmı da canını kurtarmak 

için kaçacak. Nitekim Bulgaristan’da, Bulgarlar, savaş öncesi yani özellikle 93 harbi denilen, 

1877-78 Harbi öncesi, nüfusun yüzde 45’ini oluşturuyorlar. Ama Çar Ordusu, o meşhur 

savaşta Osmanlı’yı yenerek Balkanlara girince; çoğunluk olan Türk-Müslüman halkı, 

Bulgarlarla el ele vererek katlediyor ve muazzam bir Türk göçü gerçekleşiyor, 

Bulgaristan’dan. Ve benim babaannemin babası da o göçle birlikte Anadolu’nun orta yerine 

kadar geliyor. Konya’nın bir köyüne kadar geliyor. Ve koca bir aileden sadece 20’li yaşlarda 

iki kişi gelebiliyor, iki genç gelebiliyor. Ailenin gerisi katliamdan, sefaletten ve yollardaki 

hastalıklardan, olumsuz diğer koşullardan yok olup gidiyor. 



Şimdi onu örnek alarak, emperyalistlerin kışkırtmasıyla Taşnak Partisi’nin Ermeni 

burjuvaları da 1894’te Sason’da ilk ayaklanmayı, isyanı başlatıyorlar. Ve yine Damadyan ve 

Murat diye iki Ermeni önderi gelip aylarca çalışıyor, o güne kadar yüzyıllarca Müslüman 

halkla kardeşçe yaşayan Ermenileri, Türk ve Kürt Halklarına düşman hale getiriyor. 

Ermenileri uzun bir hazırlık döneminden sonra eğitiyor, silahlandırıyor ve aniden Kürt 

köylerine saldırıyorlar. E, tabiî Kürt köylüler yüzyıllarca kardeşçe yaşamışlar, böyle bir saldırı 

beklemedikleri için bozguna uğruyorlar. Muazzam kayıplar veriyorlar. Osmanlı, o bölgedeki 

askerlerini gönderiyor, onu da yeniyorlar. Onun üzerine başka bölgelerden büyük birlikler 

sevk ederek isyanı bastırıyor. Kitabı getirmedim, fazla zaman yok diye. Rus General 

Mayewski’nin, o günler orada, arkadaşlar; Mayewski de Çar’ın generali olarak, bölgeyi 

inceleyip, rapor edip, Çar’a bildirmekle görevli. Anıları yayımlandı, Türkçede de yayımlandı. 

Sason İsyanı’nında, gidiyor, isyanın bastırılmasından sonra orada incelemeler yapıyorlar, 

Batılı devletlerin temsilcileriyle beraber, aynen böyle anlatıyor: O güne kadar masum, 

kardeşçe yaşayan halkların, bu Taşnak önderleri tarafından kışkırtılarak birbirine hasım hale 

getirildiğini ve her iki taraftan da büyük canlar yok olup, acılar çekildiğini söylüyor. Ve 

ondan sonra isyanlar devam ediyor. E, şimdi bunu düşünmüyorlar arkadaşlar. 

(…) 

Kurtuluş Savaşı’mız olmasaydı 

Emperyalistler Halkları birbirine boğazlatırdı 

 

Şimdi eğer Mustafa Kemal’in önderliğinde Kürt ve Türk Halklarının birlikte, kardeşçe 

dayanışarak verdikleri Kurtuluş Savaşı başarıya ulaşmamış olsaydı, İngiliz-Fransız 

Emperyalistleriyle beraber Ermeni Taşnak Burjuvaları tüm Kürt illerinde masum Kürt, Türk, 

Çerkes ve tüm Müslüman nüfusun bir kısmını katledecekler, bir kısmını da kovacaklar ve o 

illerde büyük bir etnik temizliğe girişeceklerdi. Planları, niyetleri buydu. Bu kuşkusuz. Mesela 

Ermenistan’da bugün bir tek Türk yok! Tek bir Türk bulamazsınız. E, orada da Türkler vardı, 

Müslümanlar vardı daha önce, Çarlık Rusyası-Osmanlı zamanında. 

Belge Yayınları’ndan çıkan, Ermeni yazar Mıgırdiç Armen’in “Hegnar Çeşmesi” diye 

bir kitabı var. Kısa bir kitap, arkadaşlar. Orada anlatır yazar: Erivan’da şu karşı tepeler bir 

zamanlar Türk Mahallesiydi. Şöyle şöyle biçimde Türk evleri vardı. Ama şimdi sadece boş 

tepeler haline geldiler, der. 

Bu bakımdan, asıl soykırım ve katliam, bizim Kurtuluş Savaşı’nın mağlubiyeti sonrası 

gerçekleşecekti. Paris Konferansı’nda biliyorsunuz, ABD ve İngiliz Emperyalistleri tarafından 

Kilikya’yla Trabzon’un doğusunda kalan, yani o hattın doğusunda kalan (yayımladık da daha 

önce), 340 bin küsur kilometrekarelik topraklar Ermenistan’a bırakılmak isteniyor. 

Fransızların itirazı üzerine, Güneydoğu bölgesindeki bu toprakların bir kısmı Fransızlara 

bırakılıyor. İşte bugünkü Kürt illerinde Kürt insanlarımız varsa bugün, Kürt ve Türk 

Halklarının başarıya ulaştırdıkları Kuvayımilliye’nin sonucunda varlar. 

Bunu dikkate almamız lazım. 

Bizim de, Mustafa Kemal’in mirasçıyız, derken kastettiğimiz, bunlardır. Bu bakımdan 

beraberce, kardeşçe, Mustafa Kemal’in bu yönünü, (zaten en önemli yönüdür, kişiliğini 

belirleyen, karakterize eden yönüdür bu;Antiemperyalistlik, Bağımsızlıkçılık ve Laiklik) 

benimsememiz, savunmamız, mantikî sonucuna ulaştırmamız gerekir. 

(…) 

ABD Ortadoğu’yu kan gölüne çevirdi 
Ortadoğu’ya gelirsek, arkadaşlar. 

Şimdi bu alçak, Irak’ta nasıl kalabiliyor 2003’ten bu yana, arkadaşlar? Kalabilir mi 

kendi gücüyle? 

Kalamaz. 

Nasıl kalabiliyor? 



Etnik ve dinsel ayrımı körükleyerek kalabiliyor. Şiiler savaşmıyor, bildiğimiz gibi, 

ittifak halindeler ABD’yle. Ve nüfusun büyük, Arap nüfusun çoğunluğunu oluşturuyorlar 

Şiiler. Ve dikkat edersek Şiilerin dinî merkezi de İran. Şimdi, emperyalizmin çelişkileri 

bitmez. Kendi iç çelişkileri... Ama İran’la da bu anlamda belli çelişkileri var. Çünkü 

kapitalizm ve emperyalizm zaten çelişkileri patlayacak raddeye getirir. Her alanda... Bu 

bakımdan İran’la da büyük çelişkileri var. Ama Irak’ta ABD’nin en büyük müttefiki İran... 

Çünkü dinî olarak, dinî merkez olarak, otorite olarak kendisini kabul eden Şii Halkın, ABD 

işgaline karşı savaşmasını istemiyor, İran. Tersine onunla ittifak halinde. 

Ve Kuzey bölgede kimi kullanıyor, arkadaşlar? 

Burjuvalaşmış Kürt önderlerini kullanıyor. Derebeylikten burjuvalığa terfi etmiş Kürt 

önderlerini kullanıyor. Barzani’yi, Talabani’yi ve onların emrindeki, onların örgütlediği Kürt 

Halkını kullanıyor. 

Bu sayede kalabiliyor. Yoksa kalamaz. Mümkün değil kalması. Birleşen ve direnen bir 

halkın karşısında hiçbir emperyalist güç duramaz. 
Ve Arap Halkını nasıl kanatabiliyor? 

İşte kısa süre önce yine, İsrail saldırdı, Filistin Halkına ve 120 masum cana kıydı değil 

mi? 

Bir sürü evi, okulu yıktı, geçti. Harabeye çevirdi Filistin Halkının yaşadığı bölgeleri 

Gazze’de. Ve diğer Arap ülkelerinin hiçbirisinden ses çıkmadı. İslam Konferansı toplandı, 

biliyorsunuz. Gine’de miydi, arkadaşlar toplantı? 

Bir Dinleyici: Evet. 

Nurullah Ankut Yoldaş: Evet. Ve sadece İsrail’i kınama kararı alıyor. Yoksa pek 

çoğunun İsrail’le diplomatik ilişkileri var. 

Bir tek Arap Ulusu’nu 22 parçaya böldüğü için hem Irak’ı kanatıyor, hem Filistin’i 

kanatıyor. Gerektiğinde Lübnan’ı, saldırıp harcıyor. Başka bölgelere de rahatça saldırabiliyor. 

Ve yeni Ortadoğu haritaları yapıyor. Yani halkları küçük parçalara böldü mü, istediği gibi 

girip, hem zulüm yapabiliyor, hem kullanabiliyor. 

O zaman bizim, Arap Ulusu’nun birliğini savunmamız gerekir, arkadaşlar. ABD’nin 

oyunlarına bu bölgede son vermek için, öncelikle Arap Ulus’nun birliğini savunmamız 

gerekir. Eğer bu birlik gerçekleşmiş olsa, Osmanlı zamanındaki gibi, tabiî biz aynen o şekli 

demiyoruz, ama o zaman, aralarında böylesine bir devlet ayrımı yoktu, yani bağımsız, özgür, 

tek bir Arap Ulusu olsa, ABD bu zulümlerinin hiçbirini yapamaz. 

Ve Kürt Ulusu’nun birliğini sağlamamız gerekir, dört parçaya ayrılmış olan Kürt 

Ulus’nun, arkadaşlar. 

Ve bu taraftan Türk Ulusu’nun birliğini sağlamamız gerekir. Altı parçaya ayrılmış 

olan... Asya’da da Türk Cumhuriyetleri var, bildiğimiz gibi. Azerbaycan, Türkmenistan, 

Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan. Sadece lehçe farkı var konuştukları dillerde. Bu 

ulusun da birliğini sağlamamız gerekir. Onu da hedef olarak önümüze koymamız gerekir. 

Sosyalist Kamp çöktükten sonra biliyoruz, ABD, Ukrayna’dan, Gürcistan’dan 

Kazakistan’a kadar hemen gelip, önce ekonomik şirketleriyle, ardından askercil üsleriyle 

yerleşti. Hem ekonomik sömürüsünü yapıyor, hem askerî olarak bütün bu ülkelere ve halklara 

gözdağı veriyor, terörize ediyor onları. 

Neden? 

Bu parçalanmışlıktan dolayı. 

  

Kürt Meselesi’nin Gerçek Çözümü 

Devrimci Çözümdedir 

 

İşte her meselede olduğu gibi, Kürt Meselesi’nde de; bir devrimci çözüm, bir de 

gerici çözüm var. 



Gerici çözüm; bugün ABD’nin Irak’ta gerçekleştirdiği çözümdür. Yani ABD’nin 

korumasında, onun himayesinde ve ömür boyu ona muhtaç, kukla bir Kürt devleti yaratmak, 

arkadaşlar. Birinci çözüm bu. Bu gerici çözüm. 

Devrimci çözüm; halkların kardeşliğini sağlayarak, Kürt-Türk Halklarının öncelikle 

kardeşliğini sağlayarak, çünkü Kürdistan denince en az 15 milyonu, yani ezici parçası, bizim 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, arkadaşlar, 3,5-4 milyon kadar Irak’ta, 1 milyon 

kadar Suriye’de, yine 1,5-2 milyon kadar İran’da yaşayan yahut bulunan parçaları var. Bu 

kadar nüfusa sahip parçaları var. Ama belirleyici olan Türkiye’deki bölüm, arkadaşlar. 

Şimdi daha önce de yayınlarımızda ve konuşmalarımızda söyledik: 1071 Malazgirt 

Savaşı’nda da Kürt kardeşlerimizle omuz omuza, Bizans Ordusu’na karşı savaşmışız. İslam 

Tarihçileri yazıyor bunu. Türk Tarihçileri değil. O zamanlar Türkler Orta Barbar Toplum, 

yani Sosyalist Toplum. Henüz daha Medeniyete yeni yeni geçiyor. O bakımdan 

okuryazarlıkla ilgisi yok. Tarihçisi de yok tabiî. Hani söz gelmişken, Osmanlı da benzer. 

Mesela Osman Gazi, Orhan Gazi’nin okuma-yazması yok, arkadaşlar. Yıldırım Beyazıt’a 

kadar Osmanlı Beylerinde okuma-yazma bilen yok. Yani ilk okuma-yazma bilen kişi Yıldırım 

Beyazıt’tır. Çünkü İlkel Sosyalist Toplumdan Medeniyete yeni geçmiş bir toplum. Okuryazar 

değil. 

Yani, yeniden dönersek, Malazgirt Savaşı’nda bu toprakları birlikte vatan yapmışız. Ve 

900 küsur yıldan beri kardeşçe yaşamışız. Ve Birinci Kurtuluş Savaşı’mızda el ele, omuz 

omuza savaşmışız. Osmanlı yönetiminde yaşayan diğer bütün uluslar ve halklar ayrılıp 

giderken, Kürt Halkı omuz omuza savaşmış Osmanlı’yla birlikte. Yahut Türklerle birlikte 

diyelim, arkadaşlar. Mustafa Kemal’in önderliğindeki Kurtuluş Savaşı’nda omuz omuza 

savaşmış; emperyalistlerden birlikte kurtarmışız, bu yurdu. O zaman, yine kardeşçe 

birliğimizi sağlayarak, Türk ve Kürt Cumhuriyeti’ni kurarak omuz omuza, Edirne’den Çin 

sınırına kadar yeni bir Sovyetler kurabiliriz, arkadaşlar. Yeni bir Sosyalist Sovyetler 

kurabiliriz. 

O zaman; ne ABD’nin, ne AB’nin hiçbir emperyalist oyunu Ortadoğu’da ve bölgemizde 

sökmez. Nasıl Fidel, Raul ve Che Yoldaşlar, Chávez Yoldaş, el ele vererek Latin Amerika 

Halklarının birliğini sosyalist bir hedef olarak önlerine koyarak, bu birliği sağlamak için 

mücadele ediyorlarsa, biz de Kürt ve Türk arkadaşlar, yoldaşlar olarak el ele, omuz omuza, 

her iki ulusun da birliğini, yeni bir Sovyetler hedefleyerek, sosyalizmi kurma amacıyla 

gerçekleştirebiliriz ve bu uğurda mücadele edebiliriz. Ve etmeliyiz de. 

Diğer bütün yollar emperyalizmin değirmenine su taşır, arkadaşlar. Ayrı ayrı bölünmüş, 

küçük parçalara bölünmüş uluslar olduğu sürece, emperyalizm birini destekleyerek öbürüne 

karşı kullanır ve kışkırtır. Ve alçakça oyunlarını ve sömürüsünü, katliamlarını devam ettirir. 

  

Emperyalistler Türk Ulusu’nun birleşmesini engellemek için Ermeni Meselesi 

yaratıyor 

 

Bu emperyalistler bunu, geçen yüzyılın başından beri aynı planları uygulayarak 

yapıyorlar. Dedik ki, 20’nci Yüzyılın başlarında Ermeni Meselesi’ni Çarlık Rusyası, İngiliz 

ve Fransız Emperyalizmi ve Amerikan Emperyalizmi ortaya attı, icat etti. Bunu Peter 

Hopkirk adlı bir yazarın, “İstanbul’un Doğusunda Bitmeyen Oyun” adlı kitabından bir 

paragraf okuyarak kanıtlamak istiyorum: 

“Ermeniler bir Türk zaferi karşısında çok şey kaybedecekler, ama bir Müttefik 

zaferinde de çok şey kazanacaklardı. Başkan Wilson ile diğer Müttefik liderleri, 

Ermenilere, savaştan sonra çektikleri acıların tazminatı ve davaya sadakatleri nedeniyle 

doğu Türkiye’de bağımsız bir devlet verilmesini istiyorlardı. İngilizler de böyle bir 

tutumu kuvvetle destekliyorlarsa da, onların başka bir özel bir çıkarları vardı. O sırada, 

(Aralık 1917) Savaş Kabinesi, savaşın sona ermesi durumunda, Türk ve Almanların 



bölgedeki uzun vadeli emellerinin de sona ereceğine pek inanmıyordu. Hükümet, gizli 

bir raporda Ermeni devletinin kurulmasını şöyle savunuyordu: “Bu devlet, İstanbul’dan 

Çin’e kadar uzanacak ve Almanya’nın eline dünya barışını tehdit için Bağdat 

Demiryolu’nun kontrolünden daha fazla bir güç verecek olan Turancı bir hareketin 

gelişmesine karşı tek engel olacaktır.” (agy, Yeni Yüzyıl Tarih Dizisi, s. 324) 

Demek ki arkadaşlar, Türk parçalarının birleşmesini engellemek için, yani Anadolu ve 

Asya’daki Türk Halklarının birleşmesini engellemek için, bir Ermeni devleti kurmalıyız, 

diyor İngiliz Emperyalizmi gizli raporlarında. Yoksa Ermeni Halkını, Ermeni Ulus’nu 

düşündüklerinden değil. Şimdi aynı amacı Amerikan Emperyalizmi bugün savunuyor. 

Ali Tayyar Önder’in “Türkiye’nin Etnik Yapısı” adlı kitabından bir paragraf 

aktarmak istiyorum arkadaşlar: 

“1961 yılında, günümüzden 45 yıl önce Washington’daki NATO karargahı’nda 

yüksek rütbeli bir Türk Subayının ele geçirdiği “en gizli”den (Cosmic Top Secret) daha 

yüksek gizlilik derecesine sahip(vagram), bir dosyada, Sovyetler Birliği’nin 

dağılacağı, Orta Asya’da 5 ya da 6 Türk Cumhuriyetikurulacağı, 30 yıl öncesinden 

öngörülerek, kurulacak Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye ile ilgili politika, şu 

şekilde belirlenmiştir (O rapordan aktarıyor, arkadaşlar. – N. Ankut): 

“Türk devletlerinin işgal edecekleri coğrafya stratejik yönden çok değerli ve tabiî 

kaynaklar bakımından çok zengindir. Bu devletler Batı’daki Türk Cumhuriyeti ile 

birleşirse o zaman ortaya Hitler Almanyası ya da Stalin Rusyası’ndan daha tehlikeli bir 

kuvvet Batılıların karşısına çıkar. Türkiye Cumhuriyeti ile Doğu Türklerini 

birleştirmemek için elden gelen yapılmalı, Türkiye ile bu devletler arasında tampon 

devletler kurulmalı, TÜRKİYE’nin LİDER DEVLET OLMASINI ENGELLEMEK 

İÇİN SİYASİ VE EKONOMİK BÜTÜN TEDBİRLER ALINMALIDIR.” 
Bunu da ABD Emperyalizmi söylüyor, arkadaşlar. 

Şimdi biz gerçekten antiemperyalist bir devrimci ideoloji oluşturup ve böyle bir hat 

ortaya koyacaksak, izleyeceksek; bu planın karşısında olmamız gerekir. O zaman onun 

korktuğu şeyi savunmamız gerekir. Onun korktuğu şeyi başına getirmemiz gerekir. 

Devrimcilik bunu gerektirir. Nitekim emperyalistler, Sosyalist Kamp çöker çökmez, 1993’te 

Ermenistan’ı Azerbaycan’a saldırttılar. Destekleyerek tabiî. Askeri, ekonomik, siyasi olarak 

destekleyerek saldırttılar. Ve 14.400 kilometrekarelik Azerbaycan toprağını işgal ettiler. 700 

bin civarında Azeri Halkı, işgal edilen topraklardan çıkarıldı. Ve kenar bölgelerde yaşayan 

300 bin civarındaki halk da korkarak o bölgeleri terk etti. Yani bir milyon civarındaki 

Azerbaycan Halkı topraklarından, yerlerinden yurtlarından edildiler. 20 bin civarında Azeri de 

canından oldu. Ve emperyalistler buna tık demediler. 1993… Bakın, 14 seneyi geçti işgalin 

üzerinden ve hiçbiri buna karşı çıkmıyor. Tersine yanında... 

Ne için? 

Türkiye’yle, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasındaki koridoru kapattılar böylece. 

Yoksa durup dururken Ermenilerin kendi aklından çıkan, kafasında oluşmuş bir işgal değil bu. 

Ve biz o zaman gördük bu planı. O zamanki konuşmalarımızda ve yazılarımızda ortaya 

koyduk. 

Şimdi saatimiz doldu. Son bir iki paragraf okuyup, bu konuya ilişkin olarak sözlerimi 

bağlamak istiyorum. Bu katliamla ilgili, yani Azerbaycan işgalini gerçekleştiren burjuva 

Ermenilerin yaptığı katliamla ilgili kitaplar yayımlandı. Katliamı gerçekleştirenler tarafından 

hem de, arkadaşlar. Bizzat o savaşta yer alanlar tarafından. 

Hocalı, Azerbaycan’ın önemli bir bölgesi, arkadaşlar. Ve Ermeniler, buraya 

saldırıyorlar, bir gecede 613 Azeri’yi katlediyorlar. Onu konu ediyor, dile getiriyor; “Hocalı 

Soykırımı”na bizzat iştirak eden Zori Balayan, “Ruhların Tekrar Dirilmesi” adlı 

kitabında: 



“(...) sadece kalbi sökülerek ateşe atılan Ermeni bu satırlardan gurur duyabilir ve 

haz alabilir. 

“Vatandaşlık ve erkeklik görevi olarak ben de Moğol dölü olanlara (yani Türklere) 

işkence yaptım.(Azeri ve Türklere böyle hitap ediyorlar, “Moğol Dölü” diye. - N. Ankut) 

“Ben, Haçatur ile onların tutulduğu bodruma girdiğimizde, bizim askerler fazla 

ses çıkarmaması için çocuğu tırnaklarından pencerenin camına çivilemişlerdi. Haçatur, 

çocuğun annesinin kesilmiş göğüslerini onun ağzına soktu. Daha sonra ben 13 yaşında 

bir Türkün dedelerinin bizim çocuklara yaptığı gibi göğsünü ve karnını yardım. Çocuk 

7 dakika sonra kan kaybından öldü. Benim ihtisasım doktorluk (hümanist) olduğu için 

çocuğa yaptığımdan mutluluk duymadım. Ancak kalbimde büyük bir sevinç vardı. 

Çünkü ben halkıma yapılanların yüzde birinin intikamını almıştım. 

“Bir gün sonra Kiliseye giderek 1915’te öldürülenler için dua ettik ve dün 

gördüğümüz manzaradan kalbimizin temizlenmesi için Allah’a yalvardık. 

“Daha sonra Suren’in evindeyken karısı bardaklara Cermuk maden suyu 

doldururken, Haçatur yorgun bir sesle “Ermeniler ana topraklarını kurtarmalı ve 

Büyük Ermenistan’ı kurmalıdır” dedi.” (Zori Balayan, Dirilme, Vanadzor, 1996, s. 260-

262) 

Zori Balayan, Dirilme. Vanatzor, diyor. Vanatzor kitabın yayımlandığı şehrin adı, 

Türkçe’de Kara Kilise denir. Şu anki Ermenistan’ın üçüncü büyük şehri, 110 bin nüfusa 

sahip. Orada yayımlamış kitabını Zori Balayan. 

Dauda Heyriyan ise “Haç İçin” adlı kitabında Hocalı olaylarını şöyle anlatıyor: 

“Bu sabah soğukta Daşbulak’a doğru yaklaşık bir kilometrelik yolu geçmek için 

cesetlerden yol yaptık. Ben cesetlerin üzerinden geçmek istemiyordum. Albay Oganyan 

bana korkmamamı ve bunun savaş kanunları olduğunu söyledi. Ben 9-11 yaşlarında bir 

kız cesedine basarak ilerledim. Botum ve pantolonum kana bulanmıştı. Böylece yaklaşık 

1200 cesedin üzerine basarak geçtim.” (agy, s. 26) 

Aynı kitaptan: 

“2 Mart’ta Gaflan Ermeni grubu (cesetleri yakmak için oluşturulmuş özel bir 

grup) aptal Moğollara (yani Türklere) ait 2000 ceset topladı ve Hocalı’nın batısında 

onları birkaç yere toplayarak yaktı. Son kamyonda ben tahminen 10 yaşında bir kız 

çocuğu gördüm. Kız boynundan ve elinden yaralanmıştı. Dikkatle baktığımda yavaşça 

nefes aldığını gördüm, soğuk, açlık ve aldığı yaraya rağmen çocuk halen yaşıyordu. 

Hiçbir zaman ölümle mücadele eden bu kızın gözlerini unutmayacağım. 

“Daha sonra Tigranyan adlı bir asker çocuğun kulağından tutarak yakılması için 

bir yere toparlanmış ve üzerlerine mazot dökülmüş cesetlerin yanına getirdi ve daha 

sonra onları yaktı. 

“Bu sırada birisinin yardım seslerini duydum. Ben daha ileriye gidemedim. Çünkü 

Hocalıyı bu lanetlenmiş Türklerden kurtarmak istiyordum.” (agy, s. 62-63) 

Yani Beyrut’ta, 2000’de yayımlanmış bu kitap da. 

Şimdi bu tür katliamlar dünyanın pek çok yerinde oldu. Ama yapılan böylesine insanlık 

dışı katliamları yazarak onları kitaplaştırana, ben tanık olmadım, hatırlamıyorum. Yani bu 

halkı böylesine bir Türk düşmanlığı ile yetiştiriyorlar, eğitiyorlar, şartlandırıyorlar. Yoksa 

nasıl yapabilir insan bunları?.. 

Dünyada iki millet; Ermeniler ve Yunanlılar, ulusal kimliklerini Türk düşmanlığı 

üzerine inşa etmişlerdir. Türk düşmanlığı ulusal kimliklerinin bir parçası olmuştur. O yüzden 

gece-gündüz, Türklere hakaret etmekle vakit geçiriyorlar. Ve bunları böylesine yazabiliyorlar 

ve emperyalistler de bu yapılanlara gık demiyor. 

Niye? 

Çünkü onlar, kendi emperyalist çıkarları peşindeler, arkadaşlar. Onlara göre biz Türkler, 

geçici işgalcileriz. Gitmeli buralardan, bu toprakları terk etmeliyiz. Yok olmalıyız. Anlayışları 



bu. Zaten Erivan’daki Ermeni Soykırım Müzesi Müdürü Bargasyan Lavrenti, bunu çok açık 

söylüyor: 

“Lavrenti bize nazik davranıyor. Ama nazik olması kovmasına engel değil. 

Kovduğu yer Soykırım Müzesi değil. (Müzeyi ziyaret eden Tempo dergisinin muhabirine 

anlatıyor bunları, onu kovuyor, arkadaşlar, ona söylüyor. – N. Ankut) Türklerin tüm 

coğrafyadan gitmesini isteyerek diyor ki, “Neden siz geldiğiniz yere gitmiyorsunuz? Siz 

oraya gidin ve işgal ettiğiniz toprakları sahiplerine bırakın. Ama sizi orada bile kabul 

etmezler. Sizin gerçek bir vatanınız ve ulusunuz yok. Siz gerçek bir ulus değilsiniz. 

Göçmen ve işgalcisiniz.” 
Şimdi bize bakış bu. Ne yazık ki, Ermeni insanları, Ermeni gençleri bu anlayışla 

yetiştiriliyor, arkadaşlar. Öyle olunca da bu işleri yapabiliyor ve kolayca emperyalistlerin 

çıkarlarına hizmet edebiliyor. 

 

Emperyalistlerin Yeni Sevr Planı 

Kürt ve Ermeni Halklarını 

kanlı boğazlaşmalara sürükler ancak 

 

Şimdi Kürt yoldaşlarımızın, arkadaşlarımızın bir kez daha ders çıkarması gerekir. Yani 

Ermeni vatanı dediği, bugünkü Kürt illeri... 

Kürt Sorunu emperyalistlerin istediği bir şekilde, yani burjuva yoldan çözülürse, hemen 

arkasından Ermenilerin talepleri gündeme gelecek. Denecek ki, siz şu kadar ili boşaltın 

bakalım. Bu iller size çok. Burası Tarihî Ermeni vatanı. E, biz Sevr’de, Paris Konferansı’nda 

buraları Ermenilere verdik. Siz Türklerle beraber savaştınız, buraları işgal ettiniz. Denecek 

bu... Şimdi şu kadar ili bir boşaltın bakalım denecek. Bunu Kürt Halkı kabul etmez. O zaman 

halklar yeniden birbiriyle boğazlaşacak. Ve alçak emperyalistler de bazen bir tarafı, bazen 

öbür tarafı tutarak kendi alçakça çıkarlarını gerçekleştirecekler. Böylesine kanlı bir katliam ve 

hesap var, arkadaşlar. Bunu görmemiz gerekir. Bu sadece bir Soykırım Müzesinin 

Müdürü’nün iddiası değil. Burada var. 

Vaktimiz iyice bitti. Sizi de çok yordum, arkadaşlar. O bakımdan bir paragraf 

okuyacağım. Bir konferans tertipliyorlar, Erivan’da, arkadaşlar, oradan: 

“Türkiye’nin üç şartı kabul edilemez.” 30 Aralık 2007 tarihli Hürriyet gazetesinden 

almışız. 

“Türkiye özel oturumuna Dışişleri Bakanı Vardan Oskanyan da katıldı, normal 

ilişki fırsatının Ankara tarafından SSBC’nin parçalandığı 1991 ve Türkiye’nin AB ile 

üyelik görüşmeleri (2003) süreci başlangıcında kaçırıldığını söyledi. “Türkiye bizden ne 

istiyor” sorusuna ise Oskanyan, “Yerine getirilemeyecek üç şart koşuyor. Birincisi 

sınırların şimdiki haliyle tanınması, (Arkadaşlar, bakın. Bu talep yerine getirilemez, diyor, 

Ermenistan Dışişleri Bakanı söylüyor bunu. Net. – N. Ankut) ikincisi Karabağ sorununun 

Azerbaycan lehinde sonuçlandırılması, üçüncüsü de soykırım iddiamızdan 

vazgeçmemiz. Bu üç konuda Türkiye’nin bizden hukuki gerekçeler bir yana, ahlâk 

değerleri açısından da talep etme hakkı yoktur” dedi.” 
Aynı talepleri öne süren başkaları da var. Mesela: 

“Oturumda aşırı uçlar da söz almayı ihmal etmedi. Taşnak Partisi Erivan büro 

şefi Kiro Manoyan, 

“Türkiye ile aramızdaki sınır çizgisi de yeniden belirlenmeli. Kars anlaşması 

bağımsız Ermenistan tarafından imzalanmadı. Sovyetler döneminden sonra 

bağımsızlığını kazanan Ermenistan bu yüzden temel olarak Sevr anlaşmasını görmekte. 

Bu anlaşmaya göre ise sınırlar çok farklı bölgeleri kapsıyor” dedi.” 
Aynı iddiaları dile getiren daha başkaları da var ama uzatmayalım... 

Yani, oyun, hesap bu, arkadaşlar. 



Biz diyoruz ki, Parababaları Türkiye’yi yeniden Sevr’e götürmek istiyor. Ve bu 

oyunlarında da işte Ermeni Halkını yeniden böylesine kandırarak, kullanmak istiyorlar. Ve 

onun ardından Kürt Halkını da kullanmak istiyorlar, Irak’ta olduğu gibi. Ve ne yazık ki, PKK 

kadrosu bu oyuna gelmiş durumda. Bu gerici, burjuva bir çözümdür. Halklara kan ve 

gözyaşından, acıdan başka bir şey getirmez. Ama devrimci çözüm halkların kardeşliğini 

gerçekleştirir, hem iki halkın da mutluluğuna giden tek yoldur. Onurlu bir yoldur. Diğer bütün 

yollar devrimci değildir, onurlu değildir. 

Düşünün şimdi bakın, Talabani ne diyor? 

ABD Irak’tan gitmesin, diyor, arkadaşlar. Yani işgalcisi gitmesin, diyor. 

Ve ne diyor yine Kürdistan bölgesinin yetkilileri? 

ABD bizim özgürlüğümüzü sağladı: işgalci değil, diyorlar, arkadaşlar. Özgürlük getirici 

diyor, özgürleştirici, diyorlar.Banu Avar, programında konuşuyor Kürt bölgesinin 

yetkilileriyle biliyorsunuz. Yine bir yetkili, “ABD melaike”, diyor arkadaşlar; dünyanın kanlı 

zalimi, başhaydudu için. 

Şimdi bu onurlu bir yol değil. Neresi onurlu?.. 

Dünyanın başhayduduna, gönüllüce, ben senin hizmetkârın olayım, sen de bana devlet 

kur, diyeceksin. Bu da onurlu olacak. Yok arkadaşlar!.. Halka mutluluk da getirmez. 

Onursuzluktan başka hiçbir şey, uşaklıktan başka bir şey getirmez. Şu anda mücadele eden 

Kürt Halkı çok onurlu. Özgürlüğü için mücadele ediyor. 

(Alkışlar…) 
Ama sen orada gönüllü uşaklık istiyorsun. 

Ve biz kardeşçe, el ele ABD Emperyalistlerine ve yerli Parababalarına karşı savaşalım, 

Demokratik Halk Devrimini gerçekleştirelim ve Kürt Halkı bağımsızca kaderini tayin etsin, 

kardeşçe Edirne’den Çin sınırına kadar yeni birSosyalist Sovyetler Birliği oluşturalım, 

diyoruz. 

İdeolojimiz, hedefimiz bu, arkadaşlar. 

Bu yüzden bizim ideolojimiz ve bizim yolumuz tek devrimci yol! 
Bu kadar uzun süre dikkatle dinlediğiniz için, devrimci yüreğimin en sıcak duygularıyla 

hepinizi selamlarım. 

(Alkışlar…) 

Halkız, Haklıyız, Kazanacağız! 

Venceremos! 

(…) 



Ayrım IX 
 

Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı ve 

Ermeni Meselesi’nde, Gerçek TKP ve Onbeşler de bizim gibi düşünür 

 

Türkiye Komünist Partisi’nin de, o zamanki lideri Mustafa Suphi ve Onbeşler’in 

Türkiye’ye gelmeden önce-hemen gelmek üzereyken, Kurtuluş Savaşımızı aynen bu şekilde 

yorumlayan yayımladıkları bir bildirisi var. Orada aynı bu şekilde koyar, Mustafa Suphi 

Yoldaş da... 

Ayrıca, Bakü’de Mustafa Suphi Yoldaş, 800 kişilik Türk Kızıl Alayı oluşturur. 

Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’na, içerideki yurtseverlerle birlikte katılmak üzere. 

Çarlık Rusyası zamanında, yani özellikle Sarıkamış hezimeti sonrasında, esir olarak 

alınıp Rusya’ya götürülen Osmanlı harp esirlerinden oluşan ve Asya’daki Türk Halkları 

arasından seçilen komünistleşmiş savaşçılardan oluşan 800 kişilik Türk Kızıl Alayı’dır bu. 

TKP, bu Türk harp esirleri ve Asya’daki Türk Halkları arasında devrimci örgütlenme 

çalışmaları yapar. O başarılı çalışmanın sonucu olarak oluşturulur bu Alay. İşte o Alay’ın 

Bakü’den yola çıkmadan önce yaptığı bir merasimden söz etmek istiyorum. Bakü o zaman, 

Kızıl İktidarın yani Komünist İktidarın yönetimi altında bulunan Azerbaycan’ın merkezi-

başşehri: 

“Türk Kızıl Alayı Türkiye’ye gönderilmeden evvel, 8 Ekim 1920 Cuma günü 

karargâh ve mitralyöz süvari bölükleri ile bir resmigeçit düzenleyerek, Bakû’de bütün 

şehri müzika eşliğinde dolaşmıştır. Türkiye Komünist Fırkası İstihbarat Şubesi 

tarafından Türkiye’ye gönderilen bir raporda bu merasim esnasında Bakû Halkı Türk 

Kızıl Askerlerini her yerde alkışlamış ve bu alay On Birinci Kızıl Ordu Kumandanlığı 

Erkan-ı Harbiyesi ve Siyasi Komiserliği tarafından teftiş edilmiştir. (Bu, Lenin’in 

yönettiği Sovyet Devrimi’nin On Birinci Kızıl Ordusu. Onun Erkan-ı Harbiyesi ve Siyasi 

Komiserliği tarafından teftiş ediliyor. Sosyalist İktidarı Azerbaycan’da, Bakü’de korumakla 

görevlendirilmiş Kızıl Ordu bu… On Birinci Sovyet Kızıl Ordusu. – N. Ankut) Sonra ise 

Kızıl Ordu Kulübü’nde bir toplantı yapılmış ve burada Kızıl Ordu adına Taçkov ve 

Türkiye Komünist Fırkası (TKF) adına Mustafa Suphi tarafından nutuklar söylenmiş 

ve Ethem Nejat tarafından okunan kararnâme, bütün asker tarafından kabul 

edilmiştir.” 
Ethem Nejat bildiğimiz gibi, Mustafa Suphi’nin yanındaki en yakın yoldaşlarından biri, 

arkadaşlar. Onbeşler’in arasında bulunan bir yoldaş, Karadeniz’de katledilen yoldaşlardan 

biri. 

“Bu kararname özet olarak şöyledir: 

“Rusya’da, Sovyet Hükümeti ve Kızıl Ordu nasıl düşmanlar ve Avrupa 

kapitalistleri elinden kurtardı ise, biz de Türkiye’ye gittiğimiz zaman Türkiye 

Proletaryası, işçilerini ve çiftçisini memleketimize musallat olan (dikkatinizi çekerim 

arkadaşlar, memleketimize musallat olan – N. Ankut) Yunanlılar ve Taşnaklar elinden 

kurtaracağız.” 
Taşnaklar bildiğimiz gibi, burjuva Ermeni partisi ve onların Ermenistan’daki burjuva 

iktidarı, Taşnak İktidarı. Ve onların bütün Doğu’da, Doğu illerinde, Kürt illerinde İngilizlerle 

birlikte işgal ve saldırısı var o günlerde. Ve Yunanlılar da İzmir’den çıkıp bütün Ege’yi 

istilaları altına almışlar. Onların elinden kurtaracağız, diyor TKP. 

Demek ki yoldaşlar, Ermeni Meselesi’nde de Mustafa Suphi ve Onbeşler, aynen bizim 

gibi düşünüyorlar. 

Öyle mi? 

Öyle. 

E, o zaman hani sen diyordun, Ermeni İsyanı meşru?.. 



Biz buna, meşru değil, emperyalistler tarafından kışkırtılan ve kullanılan bir hareket 

dediğimiz zaman, vay şoven adamlar, Ermeni İsyanı’nı meşru saymıyorlar, diye bize 

saldırıyorlardı. Ondan sonra da bunların hepsi, TKP’nin Tarihine ve Mustafa Suphi Yoldaş’a, 

Onbeşler’e sahip çıkar görünürler… 

Demek ki Yoldaşlar, bizim bütün tezlerimiz, TKP’mizin Tarihiyle de, bugünüyle de tam 

bir uyum halinde. Ve bugün de bunu savunan, Hikmet Kıvılcımlı’nın önderliğindeki 

harekettir. 

Ve bizim mührümüzde de; 10 Eylül 1920 yazar, kuruluş tarihimiz olarak. Bu 

hareketin tek meşru mirasçısı, temsilcisiyiz biz. 
Bunlar sahte. Biz bunlara boşuna demiyoruz, Sahte Soytarı Sol, diye. 

“Kırmızı Rusya ile Türkiye arasındaki kardeşliği daha ileri götürerek silahımız, 

hayatımız ve bütün varlığımız ile bütün dünya emperyalistlerine ve 

ekspluvanosyoncularına (yani sömürücülerine) karşı harp edeceğiz.” 

Yani hem ulusal bazda istilacı yağmacılara karşı savaşacağız, hem de bütün dünya 

emperyalistlerine ve sömürgenlerine karşı harp edeceğiz, diyorlar. 

Bizim de Antiemperyalist İkinci Kurtuluş Savaşı teorimiz bunu der. Hep bunu dedik 

biz... 

“Alınan bu karar Türkiye Komünist Fırkası (TKF) İstihbarat Şubesi tarafından 

Türkiye’ye bildirilirken (yani o kadar da dostça davranıyorlar ki içerideki Ulusal Kurtuluş 

Hareketine karşı… Türkiye’ye bildiriyorlar bu kararı da-N.Ankut), bu karardan bir hafta 

sonra Türk Kızıl Alayı Türkiye’ye gitmek üzere yola çıkarılacaktır. Birinci Türk Kızıl 

Nişancı Alayı, Kızıl Ordu’nun yardımlarıyla teçhiz edilerek, 14 Ekim 1920’de Bakû’den 

Zengezur’a hareket eder. Buradan Nahçivan’a geçilerek Türkiye’ye gitmeleri 

planlanmıştı. Ancak bu Alay’ın Zengezur’da Taşnak Ermeni Ordusu tarafından önü 

kesilmiş ve burada Ermenilerle yapılan müsademede 60 ölü ve yaralı ile fazla zayiat 

vererek geri dönmek zorunda kalmıştır.” (Yavuz Aslan, Türkiye Komünist Fırkası’nın 

Kuruluşu ve Mustafa Suphi, s. 123) 

Demek ki, emperyalistlerle işbirliği halindeki Taşnak Ermeni burjuvalarının ordusu, 

Zengezur’da önünü keser Türk Kızıl Alayı’nın. Ve zayiat verdirerek onu geri dönmeye 

mecbur eder. Ama sonradan, bu Kızıl Alay yeniden Türkiye’ye gönderilir, arkadaşlar. 

Yine Mustafa Suphi Yoldaş, dönmeden az önce yayımladığı ve Türkiye’ye 

gönderdiği “Türk Askerine ve Türkiye’nin Mazlum İşçi ve Köylülerine” başlığını taşıyan 

bildiride, şöyle diyordu: 

“Hemşehri! 

“Kendini gösterecek son saat çaldı. 

“Çünkü bıçağı gırtlağa sapladılar. 

“Geçen dört yıllık kanlı, karanlık muharebede verdiğin milyonlarca kurban 

yetmiyormuş gibi, şimdi de memleketini, bütün Türkiye’yi ve Anadolu’yu, üstünde 

işlediğin küçük tarlaya varıncaya kadar, Avrupa canavarları aralarında bölüşüyor, 

kendilerine mal ediyorlar. Fransa, İngiltere ve bunların yardakçısı, Amerikan, Yunan 

gibi yeryüzünde menfaatten, altından başka ne hak, ne hakikat, hiçbir şeyi tanımayan 

ve insanlık namına hiçbir şeyi temsil etmeyen devletler, bütün Türkiye ve Anadolu’daki 

askerlerin silahlarını, eski martinili tüfeklere ve altı patlar Rüvölverlere varıncaya 

kadar toplanmasını emir ediyorlar. Bununla da Türk işçi ve köylüsünü, talancı Avrupa 

Emperyalistlerine karşı hakkını müdafaadan aciz bir kadın veya bir çocuk haline 

getirmek istiyorlar. 

“Avrupa’nın alçak bezirgânları Yunan’ın İngilizlere satılmış kancık palikaryaları 

buna muvaffak olacaklar mı? (Palikarya, genç Rum kabadayısı anlamına gelen Yunanca bir 

sözcük. – N. Ankut) 



“Bunlar Türkiye topraklarını kendilerine mahsus bir çiftlik, bu topraklar üzerinde 

yaşayan mazlum işçi ve köylüyü ise kendileri için kul-köle haline getirebilecekler mi? 

“Şüphesiz ki hayır, onlar bu hasis ve murdar muratlarına kavuşamayacaklar… 

Çünkü bir kere fakir ve mazlum fakat hak ve adaleti, şeref ve namusunu müdafaa için 

her biri bir aslan parçası olan Türkiye’nin cesur askeri, kahraman işçi ve köylüsü bu 

alçakça harekete karşı koyacak, kendi toprağından kendisi için zindanlar yapılmasına, 

kendi gözleri önünde evlad ü iyalinin basmacı Frenk bezirgânlarına esir ve hizmetkâr 

olmasına asla razı olmayacaktır. 

“Bundan başka, Türkiye’nin fukara ve mazlum halkları üstünde işlenecek bu 

kasaplığa Fransa, İngiltere, Amerika, Yunan vb. memleketlerdeki dert ortaklarımız, işçi 

ve köylü yoldaşlarımız da razı olmayacaklar. 

“Arkadaş! Bu zalim dünya yüzünde, bir kulluk ve açlığı yaşatan hükümet ve 

devletler var; bir de bu kulluk ve açlığı çeken milletler. Hükümet ve devletler, Fransa, 

İngiltere ve Yunanistan’da Klemenso, Loyd Corc veya Venizelos cellatı elinde kanlı satır 

halinde kullanılıyor. 

“Halklar ise yüzde doksan beşi sizin gibi fukara ve köylüden ibaret olan halk, bu 

satırlar altında doğranıp eziliyor. Muharebe millet farkı olmaksızın Fransız’dan, 

Alman’dan, Yunan, Türk, Rus veya İtalyan’dan milyonlarca köylü ve işçiyi ejderha 

dişleri arasında çiğneyip mahvederken, yalnız zenginler elindeki o devletlere hâkimiyet, 

istibdat ve zulüm fırsatı veriyor. 

“Sanki korkunç ve müthiş muharebeye kadar ışığa çıkmayan bu hakikati şimdi 

bütün milletlerin askeri olan işçi ve köylü anladı. Ve onun için yeni memleketler 

fethetmek, başka milletleri kendisine esir etmek maksadıyla açılan muharebelere 

Fransız ve İngilizler de içinde olmak üzere hiçbir millet işçisi razı olmuyor. 

“Onlar bilakis kendi devletlerinin insafsız hareketlerini protesto ediyorlar. Rusya 

hudutlarında köylü ve işçi inkılâbını, Bolşevikliği söndürmek için gönderilen Fransız, 

İngiliz, Amerikan askerleri kumandanlarını yalnız bırakıp Rus Kızıl Ordusu’yla 

kardaşlığı ilan eyliyorlar. 

“Arkadaşlar! Biliniz ki, Fransız, İngiliz, Amerikan ve Yunan emperyalistlerinin 

Türkiye’yi yok etmeye çalışmaları, yeryüzünde yeniden yeniye kanlı, ateşli muharebeler 

açmaya sebep olmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. 

“Bundan elli sene evvel Almanların Fransızlara zorla kabul ettirdikleri insafsız 

sulh şartları nihayet koca Almanya’nın başını nasıl yedi ise, şimdi Almanya’nın, 

Türkiye’nin büsbütün paylaşılması işi de Fransız, İngiltere ve hele Yunanistan 

Hükümetlerinin varlığını öyle yarım asır beklemeye lüzum kalmaksızın ezip mahv 

edecektir. 

“Amerika Hükümeti Reisi Bezirgân Wilson, bundan daha birkaç ay evvel alem-i 

insanlığa hitap ederek, dünyadaki bütün milletlerin hayır ve saadeti ve harbin ortadan 

tamamen kaldırılmasını temin edecek bir sulhun yapılmasını teklif ediyordu. 

“Şimdi ise Almanya ve Türkiye hakkında reva görülen bir kasaplığın başında 

duranlardan biri, yine bu Wilson cenapları. Bu hal gösteriyor ki, bizim için bu büyük 

bezirgân devletlerin başında herhangi bir Wilson veya Klemenso veya herhangi bir bey 

ve paşa bulunsun, hayır ve selâmet beklenemez. 

“Dünya yüzündeki insanlar arasında sulhun devam etmesi için bunun dünya 

durdukça devam edecek, ilahî ve vicdanî bir hak ve adalet esasına müstenid olması 

lazım gelir. Bu hak ve adaleti insanlara bahş edecek, insanları yeryüzünde kardeş gibi 

yaşatacak kim? 

“Yoldaşlar! İnsanlar arasında hak ve adalet ile beraber ebedi sulh ve selâmeti tesis 

edecek bir kuvvet varsa, o da hakikaten buna muhtaç olan ve kolunun gücü aklının kârı 

ile yeryüzünü şanlatan işçi ve köylü milletidir. Bütün insanlık âleminin zulm altında cefa 



çekmiş, ezilmiş fakir ve muhtaçlarından, bütün dünyanın milletlerinden bir millet 

olarak doğan işçi ve köylülerdir ki, bu köhne ve zalim kâinatı yıkıp onun yerine öz icadı 

olan yenisini kuracaktır. 

“Bu yeni dünyada insanlar, şeytan zenginler ve ahmak rençberler diye ikiye ay-

rılmayacaklar ve belki, kolunun gücüyle çalışıp, alnının teriyle gün gören bütün 

namuslu insanlar birleşip kardaşça yaşayacaklar, böylece ise yer, toprak, zenginlik 

kavgası harp, bütün o bildiğiniz dehşetleriyle cehenneme gönderilmiş olacaktır. 

“İşte aziz yoldaşlar; bizim istediğimiz hak ve adalet dünyası, işte bütün Rusya ve 

Macaristan’ın alkanlar içinde yürüyüp varmak istediği ebedi sulh ve selam. 

“Böyle bütün dünyayı ve insanları kapsayacak olan bir sulhu, topraklar altındaki 

kömür madenlerini bile aralarında bir türlü paylaşamayan ve hırs ve intikamlarını 

insan kanı akıtmakla söndüren Wilson, Klemenso veya Venizeloslardan beklemenin 

büyük bir hayalperestlik, aynı zamanda nasıl bir akılsızlık olduğu böylece pek aşikâr 

meydana çıkmış oluyor. 

“Bütün dünyanın proletaryası gibi, biz Türkiye’nin mazlum ve fakir işçi ve köy-

lüleri de bilmeliyiz ki, bizim kanımızla beslenen, esaslı düşmanımız bu krallar, im-

paratorlar bu çorbacı bezirgân, banker, bu bey, ağa, paşalar... Hülâsa hiç çalışmaksızın 

bizim sırtımızda bir bit ve tahtakurusu gibi yaşayan bu sefil mahlûklardır. 

“Bizim kazancımızı, hakkımızı yiyen, dünya malı için muharebeler icad edip bizim 

kanımız pahasına varislere sahip olan, bugün Almanya ve Türkiye’yi yarın da Rusya’yı 

veya diğer bir memleketi paylaşarak son sermayemiz olan az kadar toprağı elimizden 

almak ve can-u paremiz evlad ü iyalimizi kendilerine kıyamete kadar esir etmek isteyen 

hep bu menhus (tufeyli)lerdir. 

“Hemşehriler! Son damlaya kadar kanımızı emmek isteyen bu alçak ve arsız 

güruha ve bu gürüh-ı haşaratın başında durdukları yağmacı devletlere karşı 

ayaklanmak, bizim bugünkü en büyük borcumuz, en mukaddes vazifemizdir. 

Memleketimizde bu Avrupalı eşkıyaya yardım eden zenginlerin ve hangi fırkadan 

olursa olsun hükümetlerin canları cehenneme. 

“Hemşehriler! Biliniz ki bugün Türkiye’nin de inkılâpçı Rusya ve Macaristan 

Hükümetlerinin de en büyük düşmanları; Emperyalist Fransa, İngiltere, Amerika ve 

Yunanistan… vb. ile bu devletlere memleketimin içinden yardım eden hain 

burjuvalardır. 

“Fakat gam yemesin, o canavar devletler ve bu hain burjuvalar, şimdi bütün 

dünyanın mazlum işçi ve köylüsü -herhangi milletten olursa olsun- proletaryanın 

birleşmiş düşmanını, hunhar emperyalizm ve burjuvazya âlemi pek iyi tanınıyor. Ve 

işçiler sırtında yaşayan burjuvazyanın foyası meydana çıktıkça proletaryanın kuvveti 

çoğalıyor. Fransız ve İngiliz orduları içindeki işçi ve köylü arkadaşlarımız, askerler 

hakikati anladıkça bölük bölük silahlarını bırakıp inkılâpçılar tarafına geçiyorlar. Onun 

için kralların, bezirgânların orduları bozuldukça biz inkılâpçı işçi ve köylüler 

sıralarımızı sıklaştırmalıyız. Silahı elden bırakmamalıyız. 

“Arkadaşlar, biliniz ki bizim karnımızı doyuran nasıl kol kuvvetimiz ise, 

hakkımızı müdafaa edecek de elimizdeki silahımızdır. Rusya’da başlayıp bütün 

Avrupa’ya ve Türkiye’ye doğru bütün şarka yayılan bu yeni kavga, insanlık yaşayışında 

son ve şanlı en kati muharebe olacak ve bu kızıl harp meydanında bütün dünya 

işçilerinin, şimdi o bütün dünyaya hâkim olma tecelli ve çelik tırnaklı zalim ve katil 

burjuvazya âlemini yenmesiyledir ki, hak ve adalet güneşi üzerimizde parlayacaktır. 

“Onun için hemşehriler, Türkiye’deki işçi ve rençber arkadaşlar! Toprağınızı, 

hakkınızı, hürriyetinizi müdafaadan çekinmeyiniz. Dünyada yalnız olmadığınızı 

unutmayınız. Başka milletlerin de sizin gibi ezilmiş işçi ve köylü kızıl ordularıyla 

birleşip size tecavüz eden canavarlara nefes aldırmayınız. 



“Geceler uzun olsa da, doğan gün sizindir. Hak, adalet, zafer, ikbal, istikbal sizin 

hep sizindir yoldaşlar. 

“Yaşasın bütün dünyanın aynı ışık etrafında toplanmış işçi ve köylüleri! 

“Yaşasın hain ve canavar Avrupa Emperyalistlerini korkutan içtimai inkılâp! 

“Yaşasın Rusya ve bütün Avrupa amelesine ruh ve kuvvet veren Bolşevizm! 
“Türk İşçi ve Köylü Komünist Teşkilatı” (Yavuz Aslan, Türkiye Komünist 

Fırkası’nın Kuruluşu ve Mustafa Suphi, s. 69-72) 

Gördüğümüz gibi 

yoldaşlar, Pontus meselesinde, Yunan ve Ermeni meselelerinde; Mustafa Suphi Yoldaş’la 

ve TKP’nin ilk kurucusu, savaşçısı yoldaşlarla tam bir uyum içindeyiz. 

Bunları yazan, Yavuz Aslan. Kitabının adı da “Türkiye Komünist Fırkası’nın 

Kuruluşu ve Mustafa Suphi”dir. Bir burjuva Tarihçisi... Antikomünist bir yazar. Ama bu 

gerçekleri bizim Sevrci Solculardan, Sahte, Sahtekâr Solculardan daha iyi görüyor ve ortaya 

koyuyor. Hiç değilse az da olsa aydın namusu, bilim adamı sorumluluğu var, bilim insanı 

sorumluluğu var. Bizimkilerde o da yok. O yüzden ciddiyetsiz, diyorum ben onlara. Soytarı, 

diyoruz. Boşuna değil soytarı dememiz. Bir hakaret sözcüğü değil. Devrimcilik böylesine 

soytarılık derecesine düşürülemez. Buna izin vermeyiz biz. Onlar kendileri ciddiye almıyorlar 

ama biz hayatımızı koyduk bu davaya. Ömrümüzü vakfettik seve seve. Dünyanın en yüce 

davası!.. Bir milyon kere dünyaya gelsek, hiç tereddütsüz yine vakfederiz böyle yüce bir 

davaya hayatımızı! 

(Alkışlar…) 
Bundan yüce, bundan değerli hangi dava olabilir? 

Olamaz hiçbir şey! 

(Alkışlar… Sloganlar: Yaşasın Devrimci Mücadelemiz…) 

(…) 

 

Mustafa Kemal 

Sovyetler Birliği’yle sağlam bağlar kurmuştur 
 

Yine Mustafa Kemal, burada, Kazım Karabekir’in “İstiklal Harbimizin Esasları” adlı 

kitabında yayımlanan bir mektubunda: Kurtuluş Savaşı’mızla Lenin’in önderliğindeki Ekim 

Devrimi’yle oluşturulan Sovyetler’in bağını öylesine canlı görüyor ki, bu bağın bir an önce 

sağlam bir şekilde kurulması için bizim Ordu’nun Sovyet Kızıl Ordusu’yla hemen yan yana, 

dip dibe gelmesini önerir. Hani İngilizlerle beraber Taşnaklar, Gürcistan vb. Kafkasya’da 

Sovyetler’le bizim aramıza sokulan bir karşıdevrimci set oluşturmak istiyorlardı. M. Kemal 

işte bu girişimin bir an önce ortadan kaldırılmasını ve Sovyetler’le temasımızın sağlanmasını 

önerir: 

“İngilizler, bu tür burjuva setlerle, bizim Sovyetler’le, Bolşevik Rusya’yla bağımızı 

koparacaklar. Aramıza set oluşturdular. Ondan sonra, o seti tamamladıktan, sonra da 

İstanbul’daki İşgal Kuvvetleri önce İstanbul’u tümden hâkimiyeti altına alacak, oradan tüm 

Anadolu’yu kuşatacak; bir taraftan da Doğu’dan kuşatma başlayacak. Ve biz kıskaç içinde 

mahvolacağız. Aman o setin oluşturulmasına fırsat vermeden biz saldıralım, Bolşeviklerle 

aramızda bir koridor oluşturalım”, diyor, Mustafa Kemal: 

 “6 Şubat 1920’de M. Kemal Paşa hazretlerinin gönderdiği şifrede ise (Diğer 

cephelerde bir şeyler yapmak imkânı yok. Uygun olmayan sulh şartlarına karşı silahla 

mukavemet imkânını gösteren Kafkas Cephesidir. Türkiye Kafkasya’da Bolşevik 

istilasını kolaylaştırıp onunla birlikte hareket etmekle Batıdan Doğuya doğru Anadolu, 

Suriye, Irak, İran ve Hindistan kapılarını müthiş bir surette açmış olacaktır. Bu açık 

kapıları kapamak için müttefikan stratejik taarruz hareketi yapacak kuvvetleri süratle 

tedarik edemezler) diye izahatla (Bolşeviklerle Türkler arasını Kafkas milletleri 



vasıtasıyla kesmek planını bulmuşlardır. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, belki 

Kuzey Kafkas hükümetlerinin istiklalini tasdik ederek onları çektiler. Şimdi 

Bolşeviklerle vuruşmalarını bir emrivaki yapmak için her suretle teşvik ve takviye 

etmektedirler. Bundan başka bizzat kuvvet sevkine de başlamışlardır ki, bu kuvvet 

tesiriyle hem Bolşeviklerle çarpışmayı çabuklaştırmak, hem de Kafkas milletlerinin 

gerek Türklerle Bolşeviklerin herhangi bir temaslarını men ve kontrol eylemek 

fikrindedirler. Plan büyük bir ciddiyet ve acele ile tatbik olunmaktadır. Eğer bu plan 

muvaffak olur ve Kafkas milletlerinin bize karşı kat’i bir set vaziyeti almasıyla 

memleketimiz sarılı kalırsa Türkiye için mukavemet icabı esasından yıkılmış olur. 

Ondan sonra siyasi varlıklarını tamamen kayıp edebilecek olan Anadolu Türkleri itilaf 

devletleri kumandası altında müstemleke askeri olarak ordular teşkil edecek ve 

Kafkasya milletlerinin itilaf itaatinde toplanmasını ve hem Bolşevik istilasının 

durdurulmasını temin için kan dökeceklerdir. Bu halde itilaf devletlerine kesin teslim 

olmaları halinde dahi Türkler için kendini feda etmekten kurtulmak emin değildir. 

“Binaenaleyh, Kafkasya seddinin yapılmasını Türkiye’nin kat’î mahvolması 

projesi addedip bu Seddi itilaf devletlerine yaptırmamak için en son vasıtalara 

müracaat etmek ve bu uğurda her türlü tehlikeleri de göze aldırmak mecburiyetindeyiz. 

“Birinci derecede Kafkasya planını ve ikinci derecede iç çöküşü temine gereken 

zamanı, itilafçılar ancak zayıf ve mütereddit hükümetler sayesinde temin edebilirler. Bu 

suretle kazanılan zamanlardan istifade edilerek itilafçılar nihayet Türkiye’nin 

muhasarasını ve iç çöküşü tedbirlerini tamamlayacaklar ve ondan sonra maskelerini 

birden atarak İstanbul’da geniş ölçüde tevkiflere mahsur Türkiye’nin muhtelif 

cephelerinde yığınağa ve abluka tedabirine başlayacaklar ve aynı zamanda hükmü idam 

mahiyetinde sulh şartlarını tebliğ edeceklerdir. İşte 6 Şubat 1920’de aleyhimizde tatbik 

edilmekte olduğunu gördüğümüz plan budur. Bu planın teşrihi, bize düşen tedbir ve 

vazifeleri göstermektedir. 

“Bu tedbirler aşağıdadır. 

“Doğu cephesinde resmî veya gayri resmî seferberlik yaparak Kafkas seddini 

arkadan yıkacak yığınağa başlamak, yeni Kafkas hükümetleriyle ve bilhassa 

Azerbaycan, Dağıstan gibi İslam hükümetleriyle acele temasa gelerek ittifak planına 

karşı kararlarını ve vaziyetlerini anlamak. Kafkas milletleri bize set olmaya karar 

verdikleri halde taarruz hareketlerimizi birleştirmek için Bolşeviklerle anlaşmak ve 

içerde milli teşkilatı son derece genişletmek ve takviye ve silah ve cephane ve 

malzememizi vermemek için silah kullanmaktır. En mühim vazife ise itilafın zaman 

kazanmasına meydan vermemek. Bunu ancak vaziyeti bu suretle muhakeme eden kat’î 

karar sahibi bir hükümet yapabilir. Hin-i hacette [gerektiğinde] memleketin 

Anadolu’dan idaresini mümkün kılacak diğer hazırlıklara bilfiil giriştiğini de gösterir. 

Biz bu müsaadeyi iki ay sonra vâki olacağından daha müsait şartlar dahilinde ve itilaf 

manzumesinin hazırlığını daha ikmal etmemiş bulunduğu zamanda dahil olacağız. Eğer 

böyle bir hükümet yapılmasına imkan yoksa, maatteessüf ümitli olmaya sebep 

görülmüyor. Aldanmayarak bu vaziyeti şimdiden müşahede ve kabul etmeliyiz. Bunun 

üzerine alacağımız tedbir Hey’eti Temsiliye arkadaşlarımızı İstanbul’dan çekmek, 

derhal Kafkas milletlerine müracaat etmek ve derhal yukarda bildirilen tedbirlere gayri 

resmî, fakat fiili olarak teşebbüs etmektir. 
“Hey’eti Temsiliye Namına Mustafa Kemal” (Kazım Karabekir, İstiklal Harbimizin 

Esasları, s. 195-197) 

Kazım Karabekir önce: “Şu anda kış (6 Şubat 1921, bu mektubun tarihi.) Şu anda bu 

soğukta, karda kışta böyle bir harekât yapamayız, bekleyelim”, diyor. Ama sonunda Mustafa 

Kemal’in dediğini yapmak zorunda kalıyor. 



Dediğimiz gibi, Kazım Karabekir önderliğindeki Doğu Ordusu, ileri harekâta geçerek, o 

burjuva setleri parçaladı attı ve Sovyetler’le teması sağladık. Yan yana geldik Lenin’in 

önderliğindeki Sovyetler Rusyası’yla. Ve ondan sonra onlarlaGümrü, Moskova ve Kars 

Antlaşmalarını yaptık, hatırlarsınız. Ve bugünkü sınırlarımız böyle belirlendi. Türkiye’nin şu 

anki Ermenistan ve Gürcistan’la sınırları böyle belirlendi. Moskova ve Kars Antlaşmalarıyla 

belirlendi. Yani Ermenistan’ın, bugünkü Burjuva Ermenistan’ın tanımayı kabul etmediği 

sınırlar, Sovyetler’le birlikte o antlaşmalarla belirlendi. 

Demek ki yoldaşlar, bir kez daha tekrarlamama izin verirseniz, bizim tüm bu 

konulardaki görüşlerimiz tümüyle Marksizmin-Leninizmin, Ekim Devrimi’nin ve TKP’nin ilk 

önderlerinin, Kıvılcımlı’nın tezleriyle tam uyum halinde. Onların devamcısı ve tek meşru 

mirasçısıyız biz, yoldaşlar. Bizim dışımızda hiçbir hareket, bu hakka sahip değil. 

Ve bu ideoloji; genelde tüm insanlığın, özelde uluslararası proletaryanın kurtuluş 

davasının, mücadelesinin ideolojisidir. Öylesine güçlü bir ideoloji ki, her meseleyi kolayca 

çözmemizi sağlar bizim. O ideolojinin projektörü öylesine güçlü ki, hangi grift, kördüğüm 

olmuş bir meselenin üzerine yöneltsek, o mesele gün ışığı altındaki başak tarlaları gibi 

gözümüzün önüne pırıl pırıl parlar bir şekilde seriliverir. Biz kolayca görür, kavrar, çözeriz 

her problemi. 

  

AB-D Emperyalistleri Yeni Sevr’i tezgâhlamak için uğraşıyorlar 

 

Ve yine bu ideolojinin ışığında biz diyoruz ki, ABD ve AB Emperyalistleri, Tacettin 

Yoldaş’ımızın da sözünü ettiği gibi, Sevr’den asla vazgeçmemişlerdir. Onlar bugün Yeni Sevr 

peşindedir. Açık!.. Bütün raporlarında, yazılı belgelerinde, konuşmalarında bu çok açık bir 

şekilde ortada, arkadaşlar. Biz bunu görüyoruz. 

İşte Ermenistan açıkça: “Gümrü, Moskova ve Kars Antlaşmalarını tanımıyorum”, diyor. 

Türkiye’nin toprak bütünlüğünü, bugünkü sınırlarını tanıdığını, bugünkü sınırları kabul 

ettiğini resmi kayıt altına alan bir antlaşma yapmayı reddediyor, Ermenistan. Türkiye’ye bir 

saldırmazlık antlaşması yapmayı da reddediyor. Yani Türkiye’yle mevcut statüde, dostça 

komşuluk ilişkileri kurmaya yanaşmıyor. “Hayır” diyor “Özgür Ermenistan o antlaşmalara 

imza koymadı. Biz 1991’den sonra özgürlüğümüzü kazandık ve bizim için meşru sınırlar 

Sevr’in çizdiği sınırlardır”, diyor. Bir sürü Ermeni yetkilisi bunu söylüyor. 

Avrupa Parlamentosu’nun raporları var burada, arkadaşlar, ama şimdi zamanımız yok. 

Avrupa Komisyonu’nun ve Avrupa Parlamentosu’nun raporları… Hepsi de diyor ki: 

“Türkiye, AB’ye girmek istiyorsa 1915 Katliamı’nı, Soykırımını tanımalı.” 

Hem Avrupa Parlamentosu, hem Avrupa Komisyonu aynı şeyi söylüyor… 

Ama bu Ermenistan, 1993’ten bu yana 14.400 kilometrekare büyüklüğündeki 

Azerbaycan toprağını işgal altında tutmaktadır. Ve 1 milyon Azeri Türkü vatanlarından 

kovulmuş durumdadır, o işgal yüzünden. Ve o savaş sonunda ya da sürecinde 20.000 insan 

katledilmiştir. Buna dair tek bir ibare yok, Avrupa Birliği’nin ve diğer organlarının 

raporlarında. Bu işgale yönelik hiçbir kayıt yok, belirleme yok. Sadece Türkiye’ye yönelik 

tehditler var. 

Şimdi bu namuslu bir tutum olabilir mi? Hakkaniyetli bir tutum olabilir mi? 

Olamaz. 

ABD başkan adaylarının her ikisi de defalarca söyledi: “Türkiye, 1915 Soykırımını 

kabul etmeli, başkan olduğumuz zaman bunu resmi olarak ifade edeceğiz”, dediler. 

Hatta bunu Obama tekrar tekrar söyledi. 

Kaldı ki, geçmişte, azılı antikomünist Reagen da açıkça, başkanlığı döneminde 

söylemişti aynen: Türkleri soykırım yapmakla suçlamıştı. 



Bush Soykırım demiyor da: “1915’te hayatlarını kaybeden 1,5 milyon Ermeni’nin 

acısını paylaşıyoruz yahut duyuyoruz”, gibisinden laflar ediyor.  Yani dolaylı şekilde 

soykırımcılıkla suçluyor Türkiye’yi. 

E, Ermeni önderleri de söylüyor, aktardık. Resmi kayıtlar var: Karşılıklı bir savaş bu… 

Çok net bu... Çok yazdık, koyduk. O bakımdan fazla girmeyelim. 

Şimdi bunu böylesine görmezlikten gelmeleri, bilmemezlikten değil, Yeni Sevr için, 

arkadaşlar. Yeni Sevr için… 

Kaldı ki adamlar söylüyor: Ortadoğu’nun haritasını yeniden çizeceğiz, diyorlar. Bu 

açık… Yeni bir Ortadoğu’nun zamanı geldi, diyorlar. 

O haritası değiştirilecek ülkeler arasında Türkiye de var mı? 

Var. 

Bu haritayı adamlar açıkça yayımladılar mı? 

Yayımladılar. 

E, o zaman bunu görmemek için kör olmak gerekir. Yahut da ABD uşağı olmak gerekir. 

Biz yurtseveriz, halkseveriz. Nasıl görmeyiz bunu? Görmezsek devrimci uyanıklığımız nerede 

kalır? 

(Sloganlar: Kahrolsun ABD, AB Emperyalizmi…) 
Lenin diyor ki: 

“Sosyalizmin dünya çapındaki zaferinden sonra, çok uzun yıllar uluslar varlığını 

sürdüreceklerdir.” 
Kıvılcımlı Usta ne diyor? 

“Ulusu burjuvazi icat etti ama biz bugün savunmak durumundayız. Proletarya 

hareketinin çıkarları açısından savunmak durumundayız ulusu.” 
Arkadaşlarımız bölümler okudu Usta’mızın yazılarından. Sinevizyonda da gördük, 

arkadaşlar. Kitapları da meydanda… 

Şimdi biz böylesine bir “Project Democracy”yi, Yeni Sevr’i kabul edebilir miyiz? 

Bir devrimci olarak buna karşı çıkmazsak Tarihimize, Önderlerimize bağlılığımız, 

saygımız, dürüstlüğümüz nerede kalır bizim? 

Biz devrimciliği ciddiye alan insanlarız… 

Dünyaya ikinci kez gelinmez!.. 

Biz ömrümüzü bu davaya adadık. Bu oyuncak değil!.. 

Bizim hayatımız kıymetli, yoldaşlarımızın hayatı kıymetli. Ama buna rağmen biz hiç 

gözümüzü kırpmadan, düşünmeden, tereddütsüz bir şekilde vakfettik bu davaya hayatımızı. 

Ciddiye almaz mıyız bu meseleleri? 

Bedenimizde bir rahatsızlık olduğu zaman nasıl iyi bir hekim, dişimiz sızladığı zaman, 

nasıl bilgili, deneyimli bir dişçi, tedavi için standardına göre üretilmiş kaliteli, yani gerçek 

etkili ilaçlar bulmak istersek; tıpkı onun gibi ömrümüzün tümünü adadığımız davamızın da 

gerçeklerini, doğru yönünü, dikkatle incelemek, araştırmak ve çözüm yolunu-zafere götüren 

yolunu bulmayı istemeliyiz. 

Bunu es geçersek yaptığımız gerçek devrimcilik olur mu?.. 

Olmaz… 

Bizim Sevrciler gerçeklere alerji duyuyorlar. 

Böyle devrimcilik olur mu?.. 



Ayrım X 
 

“Özür diliyorum” Kampanyası üzerine 

 

Şimdi yoldaşlar; son günlerin en çok tartışılan meselelerinden birine de kısaca 

değinmek istiyorum. Bildiğimiz gibi, bizlerin AB-D Emperyalizminin Türkiye’deki 

işbirlikçileri olarak değerlendirdiğimiz bir grup burjuva aydını, bir “Özür 

diliyorum” kampanyası başlattı. 19’uncu Yüzyılın son çeyreğindeki ve özellikle de 20’nci 

Yüzyılın ilk çeyreğindeki olayları konu alan bir değerlendirmede bulundular. Bunun metnini 

hepimiz defalarca okumuşuzdur. Bu metin, görünüşte baktığımız zaman, son derece “vicdan, 

adalet, duyarsız kalmama” gibi insancıl kavramlarla süslenmiş. Ama bunun altındaki niyet ve 

içerik ne yazık ki, insancıllıkla hiç ilgili değil. Tamamen emperyalizmin işbirlikçiliği ve 

onların verdiği emirleri yerine getirme duygusuyla, niyetiyle hazırlanmış bir metin bu. 

Metin şöyle: 

“1915’de Osmanlı Ermenilerinin maruz kaldığı büyük felakete duyarsız 

kalınmasını, bunun inkâr edilmesini vicdanım kabul etmiyor. Bu adaletsizliği kabul 

etmiyor, kendi payıma Ermeni kardeşlerimin duygu ve acılarını paylaşıyor, onlardan 

özür diliyorum.” 
Yani bu bildiğimiz gibi Fransa ve ABD’de eyaletler düzeyinde götürülen 

uluslararası “Soykırım Kampanyası”nın biraz kamufle edilmiş bir uzantısı… Ermeni 

soykırımı kampanyasının, Türkiye’ye dayatılan kampanyanın, maskelenmiş bir biçimi... 

Dedik ki, biz devrimciyiz. Olayların özü, aslı, gerçeği yani nasılsa öylece oluş şekli 

önemlidir bizim için. Biz olaylara böyle bakarız. Devrimci adalet olaylara böyle bakmamızı 

emreder. Bizim devrimci vicdanımız böyle değerlendirir olayları. 

Şimdi şurada (kitabı göstererek – y.n.), “Rus General Mayevski’nin Türkiye 

Gözlemleri” diye bir kitap var. Mayevski’nin rapor ve anılarından oluşuyor. Bu kişi, 19’uncu 

Yüzyılın sonlarında ve 20’nci Yüzyılın başlarında Türkiye’de bulunmuş Çar’ın bir generali. 

Çar’ın Rize, Van ve Bitlis vilayetleri konsolosluğunda bulunuyor ve Çar’a sürekli Kürt 

illerimizdeki durum ve olan bitenlerle ilgili raporlar gönderiyor. Yani Çar da Türkiye’deki 

olayların ve sosyal durumun içyüzünü bilecek ki, ona göre emperyalist politikasını 

yönlendirecek. Ona göre strateji belirleyecek. Yani o amaçla raporlar gönderiyor Mayevski. 

Vaktimiz yok ne yazık ki, Sait Arkadaşımız, 25 dakikamız kaldı, dedi. Arkadaşlarımız 

okuyabilirler. İnkılâp Yayınları’ndan çıkmış kitap. 

1877-78 Osmanlı-Rus Harbi’nden sonra, bildiğimiz gibi Osmanlı’nın bu ünlü savaşta 

yenilmesinden sonra Ruslar; Kars, Ardahan, Batum illerini ele geçirdiler ve içeriye doğru 

yürümek niyetlerini ortaya koydular. Gene Batıda da Osmanlı’nın bazı bölgelerini ele 

geçirdiler, Balkanlar’da büyük işgaller yaptılar. 

Daha önce de söylemiştim: Babaannemin babası da o savaş sonrası Balkanlar’dan, 

Tırnova’dan işgal üzerine kalkıp Anadolu’ya göç ediyor. Koca bir aile katlediliyor işgalci Çar 

orduları ve onlarla işbirliği eden Bulgarlar tarafından. Koca aileden yalnızca 20’li yaşlardaki 

iki erkek kardeş kaçıp Anadolu’nun ortasına, Konya’ya kadar gelebiliyorlar. Ailenin diğer 

tüm fertleri ya katliama uğruyor Balkanlar’da, ya da yollarda hastalıktan, kıtlıktan, kırandan 

yok olup gidiyor. 

  

Çar’ın Generali Mayevski Emperyalistlerin “Ermeni Meselesi”ni icat ettiğini 

ortaya koyar 

 

Mayevski bu kitapta (vaktimiz olmadığı için buradan sizlere okuyamayacağım, 

anlatılanları özetçe aktaracağım), der ki: Bu savaş sonrasında Çarlığın yaptığı işgaller 

sonucunda İngiltere, Fransa ve Amerika, Rusya’nın daha da aşağılara inerek hızla Akdeniz’e 



kadar Osmanlı topraklarını fethedeceğini görerek korkuya kapıldılar. Ayrıca Rusya’nın 

Karadeniz’in batısından, Boğaz’dan inerek İstanbul’u da ele geçireceği kanısına vardılar. 

Böyle bir korkuya kapıldılar. İşte o zaman, Osmanlı’yla Çarlık Rusyası arasında, kendi 

güdümlerinde tampon Hıristiyan bir bölge yaratmak istediler. Kendine bağımlı bu Hıristiyan 

güç, Çarlıkla Osmanlı’nın irtibatını kesmiş olacağından, onun daha aşağıya inmesini 

engelleyebilir diye düşündüler. 

Kendinden yana bir bölge oluşturmak isteyince, o bölgedeki Hıristiyan güçlere baktı ve 

bunların başında da Ermenileri gördü. Onları örgütledi Osmanlı’ya karşı ve bir Ermeni 

Meselesi icat etti, der burada Mayevski. Yani Mayevski, Çarın bir generali, açıkça Ermeni 

Meselesi’nin, İngiltere, ABD ve Fransa tarafından icat edildiğini, o emperyalist devletler 

tarafından Osmanlı’nın başına böyle bir belanın sarıldığını ortaya koyar. 

“1894 senesinde beda’ ile [itibaren] Türkiye’de bir sürü can sıkıcı vukuat zuhura 

gelmeye başladı ki, eğerçi Avrupa yardımı olmasaydı yeryüzünde bu gibi hadise hiçbir 

vakit vukua gelemezdi. Birinci hatta, Ermeni Meselesi ileri sürülür. Bu mesele Asya-yı 

Osmani’deki on vilayeti kana buladı. Rusların ses çıkarmadığı ve Ermenilerin de artık 

halden düştüğünü gören Avrupa, Türkiye’nin başına yeni bir Girit meselesi çıkardı. (…) 

“İşte bu veçhile Ermeni Meselesi, Avrupa’ca oynanmaya başlanılan dramın birinci 

perdesini teşkil eder ki, bunun da bidayeti bir asırdan beri Şarkı izac (rahatsız) eder 

müteselsil vukuattır. 

“Ermeni Hükümetinin teşekkülü muhtelif akvamdan ibaret olan cenub-ı 

Kafkasiye’nin (Güney Kafkasya’nın) o tarafında Rusya’nın Asya-yı Osmani’yeye doğru 

tevessüüne [genişlemesine, yayılmasına] Avrupa’ca arzu edilen pek güzel bir 

haildir [perde, engel, settir]. Böyle bir fikrin zuhur-yafte olması (meydana 

çıkması) müşkildir. (Bu havalide Kürtler, Ermenilerin birkaç misli fazladır.) 

“Fakat Avrupa; buna muvaffak olunur kıyasıyla Ermenileri satın aldı. 1895 ve 96 

seneleri vukuatını bi’l-iltizam [bilerek ve isteyerek planlıca] ihdas etti [ortaya koydu]. 

“İngiltere en birinci olarak Ermeni Meselesini ortaya çıkardı. Ermeni Meselesini 

alkışlayan diğer Avrupa hükümetleri meselenin çıkmaz yoldan ibaret olduğunu 

biliyordu. Fakat bunlar da Ermeni Komitesini hiç sevmediklerinden bu ihtilalin 

neticesinde bunların düçar olacakları [uğrayacakları] zarar ve ziyanı hesaba hiç 

katmadılar. Suret-i umumiyede onlara Ermeni ihtilalini meydana getirmek lazımdı. Ne 

zaman ki Ermeniler, bilmeyerek kendi vazifelerini ifa edip bitirdiler, Avrupa bunları 

yakadan attı (terk etti). 1898 ve 99 seneleri artık kimse devletlerle meşgul bile olmadı. 

Ermeniler böyle metruk (terk edilmiş) kaldıkları vakit, 1894 senesinden bin kat fena 

ahval içindeydiler. Şimdi Ermeni Meselesi matbuattan (basından) bile gaib oldu. Gerçi 

bazı mahallerde Ermenilerin unutulmaması hakkında nutuklar, konferanslar 

verilmekte olduğu ara sıra basında görülüyor. Paris, Cenevre, Brüksel, Milan, 

Budapeşte ekseriya bu gibi ısmarlama konferanslara ev sahipliği yapar. Daha geçende 

birçok Ermeni muhibleri birliğinde toplanmışlardı. Hitaba Ermenilerin düştüğü girdabı 

ve Avrupa’nın bunu nasıl yakadan sıyırıp attığını özellikle Rusya’nın hiç ses 

çıkarmadığını yana yakıla anlattılar. Bunların hepsine rağmen Ermeni Meselesi, 

diplomatların iş listesinden silinmiş bulundu. 
“Mamafih Fransa’da meşhur politikacılardan Jures, Clemenceau, Anatol France, 

Presanis gibilerin müteessir nutukları ve İtalya’nın da işe karışır görünmesi, belki, 

Ermeni Meselesini yeniden canlandırabilir. 

“Hâlbuki bunların hepsi Türkiye’nin göz kamaştıran mirasında hissedar 

görünmek gayesine matuftur (yöneliktir). Hıristiyanları himaye etmek, insaniyet ve 

kanunu müdafaa etmek, bunların hepsi, sıkılmamak için birer maskedir. Ermenilerin 

hakikaten fakr u zarurete düşmeleri Avrupa’nın umurunda bile değil. Ermeniler parlak 

nutuklarla galeyana gelip de bir daha kıyam etseler (ayaklansalar) ve geçen vukuat 



kadar zarara uğrasalar o meşhur hitabanın (konferans verenlerin) neticeden zerre 

kadar yüzleri kızarmaz.” 

“(…) 

“1885 senesi Avrupa’da ilk defa Ermeni hareketi işitildi. Ermeni ihtilalcileri 

Fransa, İngiltere, Avusturya, Amerika’da içtima ettiler. Komiteler teşkil etti; Fransızca, 

İngilizce gazeteler neşr olundu. Bu gazeteler fikr-i milli derseleri ve Türkiye mezalimi 

hikayatıyla dolduruldu; işte bu andan itibaren Berlin Muahadesi ahkâmının ihlal 

edildiği yaygaraları meydan aldı.” (20. Yüzyıl Dönemecinde, Rus General Mayevski’nin 

Türkiye Gözlemleri, Van-Bitlis Vilayetleri Askeri İstatistikleri, s. 172-175) 

Mayevski, bu raporları 1900’lü yılların başlarında yazıyor. Ve kitap 1914 yılında 

Osmanlı Genelkurmayı tarafından dilimize çevrilmiş, Askeri Matbaada bastırılarak Ordu 

birliklerine dağıtılmıştır. 

Kaderin cilvesine bakın ki, alçak emperyalist haydutlar, kandırmacalarının en büyüğünü 

asıl bu tarihten sonra yapacaklardır. Ermeni Halkını kandırarak kendi saflarında emperyalist 

paylaşım savaşına, Osmanlı’dan en büyük payı kapma savaşına sokacaklar, Ermeni Halkıyla 

birlikte Türk, Kürt, Arap, Çerkes Halklarının büyük acılar çekmesine sebep olacaklardır. 

Mayevski’nin gözlemleriyle Sason İsyanı 
Mayevski, Ermenilerin en önemli isyanlarından olan Sason İsyanı konusunda da çok 

gerçekçi gözlemlerde bulunur, bilgiler aktarır, raporlarında. Bir paragraf alıntılayalım: 

“Bu mıntıka Malatya veyahut Ermeni Taver dağının en vahşi bir kesiminde kâin 

olup Muş’un hemen 15-20 verest cenubunda kâindir. Burası kısmen Kürt ve kısmen 

Ermeni’yle meskûndur. Ahalisi hiçbir zaman hükümete boyun eğmemişti. Bu köylerin 

bulunduğu mahal gayet sarp dereler arası olup civarlarıyla hiçbir irtibata malik 

olmadıklarından daima yalnızlık içinde zaman geçirerek asırlardan beri tebeddül eden 

(değişen) hükümetin hiç birisinden nik (iyi) ve bede (kötüye) dair malumat alınamamış 

olmalarından ve daha sair esbabdan naşi buradaki Ermeni ve Kürtler asırlarca pek 

dostane ömür geçirmişlerdi. Ermeni komitecileri bu havalinin ahval-i hususiyesinden 

naşi ihtilal propagandası için güzel bir mecai (yer) olmak üzere intihab etmişlerdi. 

1893’te burada bir Damadyan peyda olur. Bir sene sonra bunun yerine Boyacıyan kaim 

olmuş. Bunun ismi Murat idi. Bunların ilkaatıyla (kışkırtmasıyla) pek az zaman 

zarfında iki millet arasında müteaddid müsademeler (çeşitli çarpışmalar) vukua 

gelmiştir. 1894 Ağustos’unda artık husumet o dereceyi biliyor ki, adeta oradaki 

müsademeler, muharebe şeklini alıp, galip Ermeniler tarafında görünmeye 

başlıyor.” (agy, s. 191) 

Bu isyanın sonrası üzerine de yine önemli bilgiler verir Mayevski. 

Erzurum’daki Rus, Fransız ve İngiliz konsolosları, Sason olayını incelemek üzere bir 

komisyon oluştururlar ve bir inceleme yaparlar; gözlemlerini de ortak bir rapor halinde 

belirtirler, açıklarlar. 

Mayevski de hem bu rapora hem de Sason olayının sonucuna ilişkin kanaatini kitabında 

şu şekilde belirtir: 

“2 numaralı ilavenin 10. sahifesinde Sason vakaii hakkında konsolosların 

müşterek raporları aynen derc olunmuştur (toplanmıştır). Bu raporlar meseleyi tenvir 

edecek (aydınlatacak) yerde bilakis tağlit eder (yanlış çıkarır) mahiyettedir. Gerçi orada 

Ermenilerle Kürtler ve Türk askerleri arasında oldukça mühim müsademat (vuruşma) 

vaki’ olmuş ise de matbuat ile işaat olunduğu (yayıldığı) vechile, Sason’da hiçbir Ermeni 

kalmayıncaya kadar katliam olunmasının aslı yoktur. Çünkü el-yevm Sason eski Sason 

olarak kalmıştır. Yani yine eskisi gibi hükümet nüfuzu burada el-yevm hâkim 

olamamıştır.” (agy, s. 192) 

19’uncu Yüzyılın son çeyreği ile 20’nci Yüzyılın ilk çeyreği arasındaki zaman 

sürecinde, Osmanlı Ermenileriyle Osmanlı’nın Müslüman halkları arasında yaşanan bu 



trajedinin müsebbiplerinden en önde gelenlerinin, başta İngiliz Emperyalistleri olmak üzere, 

Fransız, Amerikan ve İtalyan Emperyalistleri olduğunu, Lozan Konferansı ve Antlaşması 

üzerine İngiliz Parlamentosunda yapılan tartışmalarda da söz alan parlamenterler açıkça itiraf 

ederler: 

“24 Kasım 1922’de Avam Kamarası’nda Muhafazakâr Parti’den Aubrey Herbert, 

Türkiye’de Hıristiyan azınlıkların başına gelenlerin büyük bölümünün İngilizlerin 

kendilerini dış politika aracı olarak kullanmalarından kaynaklandığını söyledi. İşçi 

Partisi’nden Noel Burton Muhafazakâr Parti’nin Türklere karşı ayaklanmalarının 

karşılığı olarak Ermenilere vatan vaat ettiğini hatırlattı. 14 Şubat 1923’te İrlandalı 

O’Conner Birinci Dünya Savaşı’nda İngiliz ve Fransız devlet adamlarınca Ermenilere 

Türklere karşı ayaklanmaları karşılığında özgürlük, mal ve canlarının korunacağı 

konusunda defalarca güvence verildiğini belirtti. 2 Ağustos 1923’te Liberal Parti’den 

yüzbaşı W. Benn Birinci Dünya Savaşı’nın başında Türklerin Ermenilere işbirliği 

önerdiğini, Ermenilerin bunu ret ettiklerini ve Kafkas Cephesi’nde Türklere karşı 

savaştıklarını, Fransızların gönüllü Ermeni Alayı kurduklarını bizzat gördüğünü dile 

getirdi.” (Ermeni Meselesine Dair, Sadık Tural, s.15-16) 

  

Ekim Devrimi “Ermeni Meselesi”ni hakkaniyetli bir biçimde çözmüştür 

 

Emperyalist haydutlar, ne yazık ki, Lenin’in önderliğindeki Ekim Devrimi’yle Mustafa 

Kemal’in önderliğindeki Birinci Kurtuluş’un tatlıya bağlayarak hakkaniyetli bir biçimde 

çözüme ulaştırdığı Ermeni Meselesi’ni, Sosyalist Kamp’ın yıkılışından sonra yeniden, tıpkı 

eskiden olduğu gibi, yani aynı hainane ve zalimane niyetlerle ele almışlardır. Lenin’in ve 

Mustafa Kemal’in önderliğindeki devrimcilerin yeniden dostlaştırdığı halkları bugün bir kez 

daha birbirlerine düşman etmeye başlamışlardır. 

Emperyalist Cephede yeni bir şey yoktur, görüldüğü gibi. Kışın kışlığını puştun 

puştluğunu yapması gibi, emperyalistler de emperyalistliklerinin gereğini yapacaklardır. 

Bunda şaşırtıcı olan bir şey yoktur. 

Fakat artık Ermeni, Türk ve Kürt Halklarının bu alçakça oyunun farkına varmaları 

gerekir. Yeniden aynı oyuna gelmemeleri gerekir… 

Tabiî bu önemli görevi de her üç halkın gerçek temsilcileri olan gerçek Sosyalistler 

yerine getirebilir, eksiksiz bir şekilde… 

Emperyalist Devletler “Ermeni Meselesi”nin tarafsızca araştırılmasına izin 

vermiyorlar 
Erich Feigl diye Avusturyalı bir araştırmacı yazar var. Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi, 

Ermeni ASALA’cılar tarafından katledildikten sonra, Ermeni Meselesi’ne ilgi duyuyor. Türk 

Büyükelçisi tanışıymış, arkadaşıymış. O zamana kadar pek ilgi duymamış nedir bu meselenin 

aslı diye; onun üzerine bu meseleyi tarafsız bir gözle incelemeye başlıyor. Ve “Ermeni 

Mitomanyası” adlı bu kitabı yazıyor. 

Mito, mitostan geliyor. Mitos bildiğimiz gibi, söylence, masal. Mitoloji; masalbilim-

söylencebilim-efsanebilim diye de tercüme edilebilir. Yazar; mitos karşılığı: perimasalı, 

yalan demiş. Manya: çılgınlık, tutku, şiddetli öfke, hiddet. Mitomanya’yı da: gerçekleri 

abartma baskısı, abartma veya yalan söyleme şeklinde ifadelendiriyor; İngilizce ve Almanca 

sözlüklere dayanarak. 

Bu kitabı yazdığını duydukları zaman dostları onu uyarıyorlar. Diyorlar ki: 

“Delirdin mi? yaşamaktan sıkıldın mı? Bunlar, arkadaşlarımın ve tanıdıklarımın 

Ermeni terörünün sebepleri ve tarihsel içeriği hakkında bir kitap yazdığımı 

duyduklarında söyledikleri şeyler. Bir insan neden böyle tehlikeli bir konuyu seçer?.. 

Bu, Türklerin ve Ermenilerin kendi aralarında halletmeleri gereken bir sorun değil mi? 

Dostlarımın hepsi projemi tehlikeli hatta tehditkâr buldular. Ve ben, bu endişelerin ve 



korkuların şu ana kadar Ermeni terörünün arkasında kalarak tarihi gerçeklerin 

tarafsız yorumundan mahrum bırakıldığını anladım. Besbelli ki, insanlar misillemeden 

korkuyorlar ve bu yüzden konuyla ilgili her şeyi dünyayı umursamadan zorbalığın bu 

konudaki bütün belgelerini adeta kontrol eden avukatlarına bırakıyorlar.” 
E. Feigl bu önsözde çok önemli bir tespitte daha bulunur. Ve bu tespitine örnek teşkil 

edecek bir de olay anlatır: 

“(…) kitabın Almanca baskısından sonra, iki önemli tecrübem oldu. Birincisi 

Katolik Mekitaristlerle ki burada söylenenlerle hiçbir ilgileri yoktur –bir toplantı 

sırasında karşılaştığım Orta Avrupa Ermeni Ortodoks (Gregoryan) Kilisesi’nde çok üst 

bir mevkideki bir görevli benim yüzüme “Nasıl olur da beş para etmez Türkleri, ölmüş 

Ermenilere karşı kitabında güzelmiş gibi gösterirsin!” dedi. Yanlış anladığımı zannedip 

ne dediğini sorduğumda, daha şiddetli bir şekilde “Evet beş para etmez Türkler dedim” 

dedi. 

Ermenilerin tarihe bakışını işte bu cümle sanki özetliyor gibi. Bu bizim için 

şaşırtıcı olmamakla beraber, gerçekleri yansıtmadığı da kesin.” (agy, s. 7) diye devam 

eder, arkadaşlar… 

Yani Batı’da, bu meseleye tarafsız gözle yaklaşanların, Ermeniler tarafından tehdit 

edildiklerini çok somut bir şekilde yazar. Bunun başka örneklerini de biliyoruz biz. Bazı 

profesörler üniversitelerinden ediliyor; akademik hayatları sonlandırılıyor. Bazı namuslu 

profesörlerin evleri yakılıyor Amerika’da. Susturuluyorlar. Ve nihayetinde yazamaz, görüş 

açıklayamaz oluyorlar. Meseleye tarafsız yaklaşmak isteyen insanlar, emperyalist devletlerin 

korumasındaki teröre maruz bırakılıyorlar. Onu koyuyor, arkadaşlar burada, E. Feigl. 

Yine burada, birçok Ermeni önderle de görüştüğünü yazar. Eski patrik Şnork 

Kalustyan’la; Türkiye ve dünyadaki önde gelen Ermeni önderlerle de görüştüğünü anlatır. 

Bir yerde şöyle der: 

“Elbette araştırmalarım sırasında başka birçok kişiyle tanıştım. Özellikle Ermeni 

Zoryan Enstitüsü Başkanı Dr. Gerard Libaridian’ı da anmak isterim. Dr. Libaridian ile 

Cambridge, Massachusetts’deki ofisinde uzun saatler geçirdik ve çok ilginç konuşmalar 

yaptık. Dr. Libaridian, zeki, hayat dolu, bilgili, becerikli ve kendine güvenen biri. 

Onunla yaptığımız konuşmaları konu alan bir oyun bile yazılabilir. 

“Bu konuşma sırasında, ev sahibimin en ateşli ifadelerini sürekli not aldım. Birçok 

defa sözde “Andonian Belgeleri”nden bahsetti. (Andonian Belgeleri, bildiğimiz gibi, Talat 

Paşa’nın Suriye-Halep’te Rehabilitasyon Dairesinde çalışan Naim Bey’e gönderdiği hayali 

katliam emrinin olduğu telgraf metinleridir. “Ermenilerin hepsini çoluk çocuk katledin” 

şeklindeki belgeyi, sözde belgeyi, uydurma belgeyi ele geçirdiğini söyleyen, daha da doğrusu 

böyle bir belge uyduran kişidir Aram Andonyan. Bu yüzden bu uydurmacalar Andonian 

Belgeleri adıyla anılır, siyasi tarihte. Ondan söz etti, diyor, E. Feigl. – N. Ankut) 

“Dr. Libaridian’ın bu belgelerin uydurma olduklarını bildiğini düşünmek makul 

gözüktüğünden, konuyla ilgili tek bir kelime üzerinde zaman harcamak istemedim. 

Konuşulacak daha ilginç birçok konu vardı. Ama özellikle Aram Andonian’ın kitabı ve 

bu kitabın belgeleri üzerinde durdu. Sonunda, “Ama Dr. Libaridan,  benim gibi siz de 

biliyorsunuz ki, ‘Andonian Belgeleri’ uydurmadır”, demek zorunda kaldım. 

“Dr. Libaridian’ın, sitemkâr cümleme verdiği kısa ve net cevabını ve yüzündeki 

ifadeyi hiç unutmayacağım: “Ee?” (Erich Feigel, Ermeni Mitomanyası, s. 7-8) 

Yani “uydurmaysa uydurma, ne olmuş?” diyor, arkadaşlar. 

Çünkü bunların sahte olduğunu Erich Feigl gibi Dr. Libaridian da adı gibi biliyordu. 

Halep’te o tarihte Naim Bey isminde Osmanlı tehcir memuru yoktu. Osmanlı’nın 

kullandığı şifre sisteminin o sahte belgelerde sözü edilen şifre sistemiyle bir benzerliği de 

yoktu. Sahte belgelerdeki kayıt numaraları da bambaşka konulardaki telgraflara aitti. Bu 

gerçeği birçok Tarihçi ve araştırmacı ispatladı. Bu gerçek, bu yüzden konuyla ilgilenen hemen 



her aydın tarafından bilinmektedir. Türkkaya Ataöv’ün “Ermeni Belge 

Uydurmacılığı” diye bir kitabı var. Orada açıkça anlatılır, bu uydurmaca ve Ermenilerin 

diğer uydurmacaları. Daha başka kitaplarda ve makalelerde de anlatılır. 

Bunu söylüyor, E. Feigl, yukarıdaki satırlarında. Dr. Libaridian ne cevap veriyor? 

Uydurmacaysa uydurmaca. Bunun ne önemi var? Davamıza hizmet ediyor ya. Ben ona 

bakarım. “Ee?” demekle bunları demek istiyor, aslında E. Feigl’a. 

Zamanımız çok daraldı, Sait Yoldaş değil mi? Kaç dakikamız kaldı? 

Sait Yoldaş: On dakikada salonu boşaltmamız gerek. 

Nurullah Ankut: On dakika kaldı. Evet, on dakikada salonu boşaltmamız gerekir, 

diyor Sait Yoldaş. 

  

Ermeni önderler, Osmanlı’ya karşı Emperyalistlerle ittifak halinde olduklarını 

itiraf ederler 
Erich Feigl kitabına, ilerleyen sayfalarda -121’nci sayfasında kitabın- 3 Aralık 1918 

tarihli bir belgeyi koyar. Belge,Boghos Nubar Paşa’nın, Fransız Dışişlerine yazdığı bir 

dilekçe mektuptur. Boghos Nubar Paşa, Osmanlı Ermenileri Milli Komitesi’nin Başkanıdır. O 

sıfatla yazıyor mektubu. Fransız Milli Arşivi Doğu Serisi Ermenistan Bölümü.Tarih: 3 

Aralık 1918. Cilt 2, sayfa 47’de kayıtlı, bu belge. Belgenin tarihi, Osmanlı’nın teslimiyeti, 

kayıtsız şartsız kabul ettiği 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesinden aşağı yukarı bir ay 

sonrasını işaret etmektedir. 

Kitabına, bu belgenin kaleme alındığı dildeki yani Fransızca orijinalinin fotoğrafını 

koyar yazar. Bu belgenin Türkçesinde ya da Türkçeye tercümesinde şöyle der, Boghos Nubar 

Paşa: 

“Sayın Bakan, 

“Ermeni Milli Komitesi adına, şu hususları hatırlatarak aşağıdaki bildiriyi 

arzetmekle şeref duyarım: 

“Sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi, en büyük fedakârlıklar ve sürekli ıstıraplar 

pahasına, savaşın başından beri (Bakın, arkadaşlar, savaşın başından beri, diyor. Birinci 

Emperyalist Paylaşım Savaşıdır kastedilen – N. Ankut.) İtilaf Devletleri’nin gayesine 

sarsılmaz bağlılığımızın bir nişanesi olarak; 

“Ermenilerin fiili bir şekilde savaşan taraf olduğunu; 

“Fransa’da ilk günden itibaren hizmet eden gönüllülerinin Fransız bayrağı altında 

Yabancı Lejyonu’nda zafer elde ettiklerini; 

“Cumhuriyet Hükümeti’nin talebi üzerine Ermeni Milli Komitesi tarafından silah 

altına alınan Ermeni gönüllülerinin Filistin’de ve Suriye’de Fransız birliklerinin hemen 

hemen yarısını teşkil ettiklerini ve General Allenby’nin zaferinde büyük payları 

olduğunu, bunun da Allenby ve Fransız komutanlar tarafından resmen beyan edildiğini, 
(General Allenby, bildiğimiz gibi, İtilaf Devletleri’nin Filistin, Sina, Suriye 

cephelerindeki ordularının komutasını yürüten kişi.  Yani Allenby’nin zaferlerinde, 

kendilerinin de itiraf ettiği gibi, büyük rol oynamışlardır Ermeniler. – N. Ankut.) 

“Kafkasya’da, Rus İmparatorluk ordusundaki 150.000 Ermeni’den ayrı olarak, 

komutanları Antranik ve Nazarbekoff’un komutası altında, 40.000’den fazla gönüllünün 

bir kısım Ermeni vilayetlerinin kurtuluşuna katkıda bulunduğunu, 

“Lütfen Sayın Bakan, üstün saygılarımın teminatı olarak kabul buyurunuz. 

“Ekselans S. Pichon 

“Dışişleri Bakanı Paris                                                                                                  

“Başkan Boghos Nubar 

“İmza 

“Dışişleri Kayıt Damgası 
“3 Aralık 1918” (Aktaran, Türk Tarih Kurumu) 



  

Yani açıkça, bakın, 40 bini gönüllü olmak üzere toplam 190 bin kişilik güçten oluşan 

Ermeni Ordusu, Çarlık Rusyası ve sizlerin emrinde Osmanlı’ya karşı savaşmıştır, diyor. 

Ve yine Paris Konferansı’nda der ki Boghos Nubar Paşa: 

“Bu savaşta onlar bizden 500 bin civarında insan öldürdüler. Ermenilerin bu savaştaki 

kayıpları 1 milyonun üzerindedir. Bunun yarısı Osmanlı vilayetlerinde geçen, Osmanlı 

Ermenistanı’nda geçen savaşlarda verilmiştir (Yani 500 bin…) Ama biz de bu savaşta 

Osmanlı’ya 1 milyon kayıp verdirdik” der. 

Bunu aktardık metinlerimizde daha önce. O metinlerimizi Derleniş 

Yayınları önümüzdeki günlerde ya da bir iki ay içinde kitap olarak da yayımlayacaktır. 

Hatta gene der ki orada: 

“Savaşın öncesinde Osmanlı yetkilileri bize geldi. Dediler ki savaşta bizden yana 

olun size özerklik verelim ama biz bunu şiddetle reddettik, İtilaf Devletlerinin davasına 

sadakatle bağlandık ve onlarla birlikte savaşın sonuna kadar her cephede savaştık.” 
Şimdi bu net ifadeler karşısında buna biz ne diyeceğiz, arkadaşlar? 

Osmanlı’nın yaptığı bir soykırım mı diyeceğiz, yoksa bu karşılıklı bir savaştır ve bu 

savaşa Ermeniler haksız bir şekilde, meşru olmayan taleplerle katılmışlardır mı diyeceğiz. 

Çünkü bağımsız devlet kuracağız diye iddialar, tezler ortaya koydukları toprakları, yani 

Tarsus’u Trabzon’a bağlayan bir hattın doğusunda kalan tüm Osmanlı topraklarını istiyorlar. 

Türkiye’deki Kürt illerinin tamamı içindedir bu toprakların. “Burada biz bağımsız devlet 

kuracağız”, diyorlar. O bölgede nüfusun sadece yüzde 14.3’üne sahipler. Gerisi: Çok az bir 

kısmı Yahudi, Rum, yani diğer milliyetlere mensup. Yüzde 80’e yakını Müslüman; Kürt, 

Türk, Çerkes, Arap… 

Şimdi sen, nasıl bu insanların ezici çoğunluğu teşkil ettikleri topraklar üzerinde, küçük 

bir azınlık olduğun halde, bir milli devlet kurmaya kalkarsın? Yani bu kadar küçük bir azınlık, 

nasıl böylesine büyük bir çoğunluk üzerinde egemenlik kurabilir? Bunun meşruiyeti var mı? 

Mantığı var mı? Hakkaniyeti var mı? 

Yok! 

Ama emperyalistlerin kışkırtmasıyla, kandırmasıyla böylesine haksız bir taleple 

davranışa geçebiliyorlar. Bir taraftan İngiliz, Fransız, Amerikan Emperyalistleri kışkırttı; öbür 

taraftan Çarlık Rusyası kışkırttı. Nitekim Ermenistan’ın ilk başbakanı Ohannes Kaçaznuni, 

çok açık bir şekilde söyler bunu. Ve acı acı itiraf eder. Pişmanlık belirtir. Onu da 

yayınlarımızda daha önce belirtmiştik. Çıkacak kitabımızda da bu konuya ilişkin tüm yazıp 

söylediklerimiz yer alacak. Arkadaşlar oradan da okuyabilirler. 

E, şimdi olayı biz böyle görünce, bu karşılıklı bir çatışma… Bir trajedi yaşanmıştır, her 

iki taraf da acılar çekmiştir, kayıplar vermiştir. Keşke yaşanmasaydı… Keşke o insanlarımız 

da var olsaydı… Bakın Kürt kardeşlerimiz… Partimizin ortalama yarısı, Kürt 

kardeşlerimizden oluşmakta. Bizim ne büyük zenginliğimiz... Aramızda, farklı milliyetlerden 

olmamızdan kaynaklanan en ufak bir sorun yok. Keşke onlar da olsaydı şu anda… Ermeni 

yoldaşlarımız da olsaydı Partimizin Yönetiminde ve saflarında... Rum yoldaşlarımız da 

olsaydı… Emperyalistlerin oyununa gelmemiş olsaydılar, kardeşliklerimiz bozulmasaydı, bu 

trajediler yaşanmamış olsaydı keşke... İnanın, biz bundan gurur duyardık, sevinç duyardık… 

Ama bu trajediler ne yazık ki yaşandı. Ve bunun sorumlusu emperyalistlerdir. Tabiî Osmanlı 

burjuvazisinin ve feodalitesinin de sorumluluğu, pay sahibi oluşu vardır bu trajedilerde; onun 

da suçu vardır. O da daha mutedil, ılımlı davranabilirdi, hoşgörülü davranabilirdi. O da büyük 

hatalar yapmıştır. Yani acılar her iki taraflıdır. Kaybedilen canlar her iki taraflıdır. Katliamlar 

her iki taraflıdır. Olayı böyle görmemiz gerekir. 

E, şimdi, şunların yazdıkları bildiride, böyle bir hakkaniyetlilik, böyle bir adalet, böyle 

bir vicdan, böyle bir devrimci namus, aydın namusu var mı? 

Yok, arkadaşlar, zerresi yok! 



  

ABD Emperyalistleri Yeni Sevr için yeniden “Ermeni Meselesi”ni kullanıyorlar 
 

ABD Emperyalistleri bu trajediyi yeniden, aynen Birinci Kurtuluş Savaşı öncesindeki 

gibi, önümüze koyuyorlar. 

Ne için? 

Yeni Sevr için. 

Haritalarını da yayımladılar. Amaç o. Bunlar da o amaca hizmet eden yerli 

hizmetkârlar. Yerli işbirlikçiler, arkadaşlar. 

Dikkat edelim, Abdullah Gül’ün futbol maçı bahanesiyle Ermenistan’a gitmesi sıradan 

ve rastlantısal bir olay değildir. Bakın, bu ABD’nin oyununun bir parçasıdır. Çünkü ABD 

Emperyalistleri, eski Sovyet sınırları içinde kalan ülkeleri tek tek saflarına çekmek istiyorlar. 

Çünkü Rusya ile emperyalist bir yarış içindeler şimdi. Her ikisi de emperyalist amaçlar 

peşinde. O yüzden, o eski sınırlar içinde yer alan devletleri birer birer kendi yanlarına çekmek 

istiyorlar. 

Nitekim Gürcistan’ı, Ukrayna’yı çektiler mi, arkadaşlar yanlarına? 

Çektiler. 

Şimdi de sıra Ermenistan’da. 

Net bir şekilde çektiler onları yanlarına. Sorosçu zerzevat devrimleriyle onları 

kazandılar. Amerika’nın safında artık onlar, kesin bir şekilde. Burjuva Ermenistan, bugün ikili 

politika izliyor: Hem Rusya ile ilişkileri iyi tutmak, hem Batılı Emperyalistlerle iyi tutmak 

istiyor. Ama ABD ve AB Emperyalistleri kesince kendi saflarına çekmek istiyor 

Ermenistan’ı.  O yüzden, AB-D’nin bir diğer alandaki hizmetkârı Abdullah Gül’ü, 

Ermenistan’a gönderdi. O da AB-D’nin mesajlarını iletti. Ardından Erovizyonda, ABD 

Diasporası’ndaki Ermenilerden oluşan bir müzik grubu, gene bu sahte, uydurma soykırımı 

konu alan bir şarkıyla katılmayı planlıyor, düşünüyor, kararlaştırıyor. Ve ardından, bu yerli 

işbirlikçilerin girişimi geliyor… 

Şimdi bunlar hep Yeni Sevr’e giden ABD’nin politikasının parçaları, arkadaşlar. Bunlar 

da değişik alandaki uygulayıcıları. 

Bu konuda daha pek çok belge ortaya koyabiliriz, ama zamanımız ne yazık ki doldu, bu 

konuda da bu kadar söyleyeceğiz. 



Ayrım XI 
 

1915’te yaşanan trajedinin sorumlusu, yapay olarak “Ermeni Meselesi” yaratan ve 

Ermenileri Osmanlı’ya karşı kışkırtan, AB-D Emperyalistleridir 

 

Şimdi çok kısaca değinmemiz gereken bir konu da, yeni ABD Devlet Başkanı 

Obama’nın da seçim kampanyası döneminde netçe söylediği gibi, kabul ettiği gibi, 

Türkiye’ye bundan böyle çok daha güçlü bir biçimde “Ermenilere Soykırım yaptığını tanı, 

kabul et” dayatması yapılacaktır. Türkiye, haksız bir biçimde soykırım yapmakla 

suçlanmaktadır. Obama da Türkiye’yi suçluyor; dile getirdiği gibi. 1915’te Türkiye Ermeni 

Soykırımını yapmıştır, diyor. Şimdi adam bunu açıkça söylüyor, seçim kampanyası sırasında. 

Devlet Başkanı seçildikten sonra diyelim ki bunu söylemedi. Bush gibi dolaylı biçimde 

söyledi. 

Peki ne değişecek? 

Hiçbir şey. Adam Türkiye’yi suçladı işte. 

Bundan sonra bunu aynı kavramlarla tekrarlasa ne olur, tekrarlamasa ne olur? Değişen 

bir şey olur mu? 

Olmaz. 

Bu konuda çok yazdık. Somut kanıtlarıyla ortaya koyduk meseleyi. Ve önümüzdeki 

günlerde yoldaşlarımız bu yazılarımızı da bir kitap olarak yayımlayacaklar. 

Başlığı: “Sevrci Soytarı Sahte Sol ve Ermeni Sorunu” arkadaşlar. 

Şimdi, o dönemin Ermeni önderleri de net bir şekilde dile getiriyorlar. Diyorlar ki, 

karşılıklı bir savaş yaptık. Türkler bizden 500-600 bin kadar insan öldürdü, ama biz de 

Müttefiklerle beraber; yani Çarlık Rusyası, İngiltere, Fransa ve İtalya’yla beraber Türklerden 

bir milyon insan öldürdük. Bunu Türkiye Ermenilerinin Paris Barış Konferansı’ndaki 

temsilcisi, Sevr Barış Antlaşması’ndaki temsilcisi Boghos Nubar Paşa söylüyor. Taşnak 

Ermenistanı’nın BaşbakanıAvetis Aharonyan söylüyor. Biz onlardan öldürdük, onlar bizden 

öldürdü, diyorlar. 

O zaman bunun neresi soykırım, yoldaşlar? 

Balkan Savaşı’ndan itibaren, Ermeni gönüllü çeteleri Osmanlı’ya karşı savaşmışlar. 

Birinci Dünya Savaşı’nda, Kafkasya Cephesi’nde gönüllü birlikler oluşturarak, Çarlık 

Ordusu’yla beraber Osmanlı’ya karşı savaşmışlar. Ve Mütareke’den sonra, Birinci Dünya 

Savaşı’nın bitişinden sonra, yine İngiliz, Fransız, İtalyan Emperyalistlerinin, Amerikan 

Emperyalistlerinin desteğiyle Türklere karşı savaşmışlar.  Karşılıklı bir savaş, bir trajedi bu… 

Ve bu trajedinin sorumlusu da, günümüzde olduğu gibi, AB-D Emperyalistleridir. Aşağı 

yukarı 950 yıl beraber yaşadığımız Ermeni Halkını kışkırtıyorlar bize karşı. Ve haksız bir 

isyana teşvik ediyorlar. 

Niye haksız? 

Çünkü burada bağımsız bir devlet kuracağız dedikleri ülkede, nüfusun sadece yüzde 

14.3’ünü oluşturuyorlar. Geri kalanı Müslüman halk… Böyle bir isyan meşru olamaz. Bunu 

Üçüncü Enternasyonal de söylüyor. Lenin’in önderliğindeki Ekim Devrimi’nin yetkilileri, 

sözcüleri de söylüyor. Stalin de söylüyor. Mustafa Suphi de söylüyor. Ve Türkiye Komünist 

Partisi’nin o dönemki diğer önderleri de söylüyor. Hikmet Kıvılcımlı da söylüyor. Ve 

Denizler de söylüyor, Savunma’larında. İşte standımızda var Denizler’in, Mahirler’in 

Savunması. Devrimciler için her şeyden önce gelen gerçeklerdir ve Ustaların, devrimci 

önderlerin tespitleridir. Bunları dikkate almamız lazım. 

Olayları en sıcak günlerinde günbegün takip eden Stalin’den birkaç alıntı yapmak, ne 

demek istediğimizi daha net gösterecektir: 

“Stalin’in Orconikidze’nin telgrafının üzerine kendi el yazısıyla düştüğü not: 

“8 Temmuz 1920 



“Bence sonsuza kadar zikzak çizerek iki taraf arasında oynamakla bir yere 

varılamaz, taraflardan birini, bu durumda elbette ki Türkiye ile Azerbaycan’ı kesin 

şekilde desteklememiz lazımdır. Ben, Lenin’le görüştüm, o da itiraz etmedi.” (Rus Devlet 

Arşivlerinden 100 Belgede Ermeni Meselesi, Mehmet Perinçek, Doğan Kitap, s. 147) 

“Orconikidze’nin Lenin ile Çiçerin’e telgrafı’na Lenin’in: “Yoldaş Stalin! 

İnceleyin ve telefonla konuşun.” talimatı üzerine yaptığı değerlendirme sonrası 

“Stalin’in el yazısıyla düştüğü not”: 

“Çiçerin’in cevabını uygun bulmuyorum. Bence Türklerin ilerlemesi bizim 

lehimizedir. Yoldaş Orconikidze’nin telaşını dayanıksız buluyorum.” (agy, s. 179) 

“Stalin’in Çiçerin’e Bakü’den telgrafı 

“(…) Uyarıyorum, ilk olarak, Türklerin Ermenilere saldırılarının boyutlarıyla 

ilgili söylentiler, İtilaf Devletleri ajanları tarafından kasıtlı olarak abartılmaktadır. Niye 

söylentilere kulak asıyorsunuz; sakin davranın. 03 Kasım 1920” (agy, s. 180) 

Pravda Gazetesinin 4 Aralık 1920 tarihli 273’üncü sayısında yayımlanan 

Stalin’in “Yaşasın Sovyet Ermenistan!”başlıklı yazısından: 

“Eziyet ve çok çile çekmiş; Antant ve Taşnaklar tarafından açlığa ve yıkıma terk 

edilmiş ve kitle halinde kaçmaya mahkûm edilmiş, tüm “dost”ları tarafından aldatılmış 

olan Ermenistan, bugün kurtuluşu kendisini Sovyet ülkesi ilan etmekte bulmuştur. 

“(…) 

“Bugün Ermenistan’ın başkenti Erivan, Ermenistan Sovyet İktidarı’nın elindedir. 

“Ermenistan ile çevredeki Müslümanlar arasındaki yüzyıllara dayanan 

düşmanlık, Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan emekçileri arasında kardeşçe dayanışma 

inşa edilerek bir çırpıda yok edilmiştir. 

“Eski diplomasi kurtlarının boş yere kafa patlattığı sözümona Ermeni “sorunu”nu 

yalnızca Sovyet iktidarının çözebilecek durumda olduğunu, konuyla ilgili olan herkes 

bilmelidir. 
“Yaşasın Sovyet Ermenistan!” (Stalin, Eserler Cilt 4, İnter Yayınları, s. 362-363) 

“Orconikidze’nin Kremlin’e telgrafı’nın üzerine Stalin’in yazdığı not: 

“Lenin Yoldaş, ben, yalnız dün öğrendim ki, Çiçerin, ne hikmetse Türklere aptalca 

ve provokatörce bir talep ileterek, Türk nüfusun çoğunlukta olduğu Türkiye vilayetleri 

Van, Muş ve Bitlis’i boşaltmalarını istemiştir. Bu emperyalist Ermeni talebi bizim 

talebimiz olamaz. Çiçerin’in milliyetçi ruhlu Ermeni telkinleri doğrultusunda Türklere 

nota göndermesini yasaklamak gerekir. 12.02.1921”(Mehmet Perinçek, agy. s. 207) 

Çok net şekilde görüldüğü gibi, Stalin, Burjuva Taşnak Ermenilerinin yenilmesi ve 

Türkiye halklarının kazanması, bizim için yani Devrimimizin-Proletarya İktidarının çıkarları 

için iyidir, diyor. 

Bizim Sevrci Soytarı Sahte Sollar ne diyor? 

Ermeni İsyanı ve talepleri meşrudur, haklıdır. Osmanlı ve Birinci Milli Kurtuluşçular, 

Soykırımcıdır. 

Ondan sonra da bu soytarılar, kalkıp Marksist-Leninist olduklarını öne sürüyorlar. 

Stalin’e sahip çıkar görünüyorlar. 

Demek ki yoldaşlar, biz bu sahtekârlara, bu ikiyüzlülere soytarı demekte yerden göğe 

dek haklıyız. Ciddiyetsiz bunlar. Acınası durumdalar aslında. Böyle soytarılıklarla ömürlerini 

heba ettiklerinin farkında bile değiller. Böylelerine acınmaz mı?.. 

  

Sovyet Belgelerinde “Ermeni Meselesi” 
Bu konudaki Sovyet belgelerinden bir örnek de Leninist Ermeni Devrimcisi Anastas 

İvanoviç Mikoyan’dan verelim. Mikoyan 1915’te Bolşevik Partisi’ne girer. Rus Devrimi’nin 

bundan sonraki bütün aşamalarında ön safta yer alır. Lenin’le ve Stalin’le sürekli bağlantılı 

olur. Sovyetlerde 1943’te “Sosyalist Emek Kahramanı” seçilir. Bakanlar Kurulu Başkan 



Yardımcılığı, İç ve Dış Ticaret Bakanı, 1964-65 yıllarında da SSCB Yüksek Prezidyumu 

Başkanlığı yapar. Parti’nin Merkez Komitesi’nde ve Polit Büro’sunda üye olarak bulunur. Beş 

kez Lenin Nişanı’yla, Ekim Devrimi Nişanı’yla, Kızıl Bayrak Nişanı’yla ödüllendirilir. Şimdi 

bu Leninci, Bolşevik önderden aktarma yapacağız: 

“Türkiye Ermenistanı Meselesi Üzerine 

“1. Bugüne kadar Partimizin merkez organları, örnek olarak Gürcü meselesinden 

ya da diğer Kafkas milletlerinin meselelerinden çok Ermeni meselesine özel bir önem 

verdi. Bu önem, Ermenilerin savaş öncesi durumlarından ve Türkiye Ermenistanı’yla 

ilgili meseleden kaynaklanıyordu. Savaştan sonra doğan durumda Ermeni meselesiyle 

ilgili bu politikaların temelsiz, yanlış ve hatta dünya devriminin ve emperyalizme karşı 

savaşın çıkarları açısından çok zararlı olduğu ortaya çıktı. 

“2. Eğer savaşa kadar Ermeniler, Türkiye Ermenistanı’nda nüfusun önemli bir 

bölümünü oluştursaydı, hatta birçok yerde çoğunluk olsaydı ve milli kurtuluş adına 

savaşları Türkiye’nin feodal-despotik rejimine karşı yönelmiş olsaydı, yine de tam 

adaletli olmasa da nesnel devrimci bir etken olarak yorumlanabilirdi. Ancak savaş 

sırasında ve sonrasındaki gözlemlerimiz bunun tam tersi olduğu yönündedir. (…) 

“4. Ermeni şovenistler, emperyalist müttefiklerin ve koyu gerici General 

Denikin’in desteğine dayanarak Karadeniz’den neredeyse Akdeniz’e kadar yedi vilayeti 

de kapsayan tarihi sınırları içerisinde ham bir hayal olan, cinayete dönüşmüş “Büyük 

Ermenistan” kurma fikrine kapılmış durumdalar. Bölgede Ermenilerin olmayışı ve esas 

olarak Müslümanların varlığı bunları utandırmıyor. “Büyük Ermenistan”, nüfusun 

çoğunluğuna dayanarak kurulamaz; ancak emperyalist silahların gücüyle 

dayatılacaktır; kanla ve “yabancıların” suçsuz cesetlerinin göğüslerini parçalayacak 

demirle ve “Ermenistan’ın suçlu unusurlarından”, Müslümanlardan “temizlenmesi” 

yoluyla benimsetilecektir. Böyle bir cehennemi yaratma, böyle bir kâbus ve tecavüzü 

gerçekleştirme programı, en iyi, en yetenekli ve en sadık ajanları olarak gördükleri 

Ermeniler üzerinden Türkiye’yi yağmalamak, sömürgeci ve finans kapitallerini 

değerlendirecekleri bir bölge haline getirmek isteyen emperyalist müttefikler tarafından 

güçlenerek desteklenmektedir. 

“5. Komünist Partisi, bu programı, “büyük ve bağımsız Ermenistan” fikrini 

destekleyebilir mi? Şovenistler bize diyorlar ki, ortaya çıkan bu gerçekçi durumla 

hesaplaşılması ve bağımsız Türkiye Ermenistanı’nın reddedilmesinin anlamı, Türk 

despotlarının ve cellâtlarının yanında yer almak, Ermenileri imha edenlerin planlarını 

ve umutlarını doğrulamak ve Ermenilerin kendi kaderlerini tayin hakkını ortadan 

kaldırmaktır. (…) 

“Partimiz, suçsuz Ermeni kurbanlar için samimi bir şekilde üzülürken, Ermeni 

milliyetçilerinin ve emperyalist müttefiklerin görüşlerine katılamaz ve Ermeni 

şovenistlerinin cinai lider şebekesi adına binlerce yeni suçsuz kurbanın ve en az o kadar, 

köleleştirilen Türkiye yoksullarının cellâdı olamaz. Partimiz, “büyük” ya da “küçük” 

Türkiye Ermenistanı diye herhangi bir iddianın yanında olamaz. Milletlerin kendi 

kaderini tayin hakkı, bizim için tarihsel değil, reel bir haktır. 

“6. Ermeni meselesinde eski tutumumuzu sürdürmenin, bağımsız Türkiye 

Ermenistanı’nı desteklemenin anlamı, Kafkasya Ermenistanı’nı “özgürleştirmiş” 

şovenist gerici hükümetle ve onun hamisi Cemiyeti Akvam ile İtilaf Devletleri’nin ve 

onların ajanları Ermeni şovenistlerin yağmacı planlarına karşı isyan bayrağını 

çoktandır kaldırmış, bir deniz gibi kabaran Anadolu Müslüman nüfusuna ve Doğu’nun 

milyonlarca Müslümanına karşı bir olmak, sadece Doğu Müslümanlarının 

emperyalizme karşı davalarını frenlemek değil, iç toplumsal-siyasal gelişim süreçlerini 

ve Türkiye’nin Müslüman halkları içerisindeki sınıfsal ayrışmayı da durdurmaktır. 



“7. (…) Şunlar kabul edilmelidir: a) Ermeni milli hareketi diyalektik gelişim 

sonucunda özgürlük davasından karşıtına, gericiliğe dönüşmüştür; ciddi olarak işgalci 

“emperyalist” bir hareket konumuna gelmiştir. b) Türkiye Ermenistanı fikri ve genel 

olarak “büyük, birleşik ve bağımsız Ermenistan” Partimizin kesinlikle mücadele etmesi 

gereken zararlı, cinai ve gerici bir ham hayaldir. c) Ermeni meselesi, en önemli bölümü 

olan Türkiye Ermenistanı meselesini yitirerek, eski tarihi önemini kaybetmiştir; 

Avrupa’nın uluslararası bir meselesi olmaktan çıkıp, Kafkasya Ermenistanı Ermeni 

kitleleriyle sınırlı, özgün, aynı Gürcü, Azeri vb. meselelerinde olduğu gibi Rus meselesi 

haline gelmiştir.” (agy, s. 129-132) 

Çok açık şekilde görüldüğü gibi, Mikoyan da Ermeni Meselesi’nde bütünüyle bizimle 

aynı görüşlere sahiptir. 

Bir de Ekim Devrimi’nin en azılı düşmanlarından olan Çarcı, Beyaz Ordu Kumandanı 

General Denikin’den örnek verelim: 

“Aralık sonunda parlamentoda Paris’e yollanacak talimat tartışıldığında, ortaya 

ortak bir fikir çıkmadı. İktidar partisi Taşnakların oyları ikiye bölündü. Bir kısmı, iki 

Ermenistan’ın da Rusya’nın parçası olarak özerkliğini ya da federasyonu savunurken, 

diğer kısım ise Klikya’yı da içine alan ve Karadeniz ile Akdeniz’e açılan “büyük ve 

bağımsız Ermenistan”ı talep etti. Bu, galiplerin fantezileriyle doğmuş olan ve hâlâ 

büyük devletlerin illüzyonlarıyla yaşayan bir Amerikan projesiydi. Bu projeye göre 

Müslümanların dört kat çoğunlukta oldukları bölgeler Ermenilere katılıyordu.” (agy, s. 

128) 

Demek ki, 19’uncu Yüzyılın son, 20’nci Yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan Ermeni İsyanı, 

asla haklı-meşru değildir. Emperyalistlerin bir oyunudur. Ve onların çıkarı için tertiplenmiştir. 

Ermeni Halkı burada oyuna getirilmiştir. 

  

19’uncu Yüzyılın sonu, 20’nci Yüzyılın başında yaşananlar karşılıklı bir savaştır-

trajedidir 
O süreçte yaşanan karşılıklı bir çatışmadır. Emperyalistlerin kışkırtmasıyla Ermeniler, 

haksız taleplerle isyan etmişler, Osmanlı ve Birinci Milli Kurtuluşçular, bu haksız isyan ve 

işgali sona erdirmek için onlara karşı savaşmışlardır. Ne yazık ki bu savaş, trajedi boyutlarına 

ulaşmıştır. Her iki taraftan da yüz binlerce masum insan hayatını kaybetmiştir. Büyük acılar 

çekilmiştir. 

Şimdi de bugünkü burjuva, şoven Ermenistan’ın, Modern Ermeni Tarihinin en önde 

gelen kahramanı olarak kabul ettiği “General Antranik” ya da  “Antranik Paşa” diye 

adlandırdığı Antranik Ozanyan’dan bir aktarma yapalım. Antranik, 27 Mart 1920’de The 

Independent Gazete’sinde yayımlanan ABD Hükümetine hitaben kaleme aldığı çağrısının bir 

yerinde şöyle der: 

“Bizler başından beri kaderimizi Müttefiklerin davasına bağladık ve sonuna kadar 

da onlara bağlı kaldık. Örneğin benim gönüllüler birliğim savaşın başından sonuna 

kadar aralıksız çarpıştı. Rusya’nın yıkılmasından ve Brest Litovsk Antlaşmasından 

sonra biz yalnız başımıza yedi ay Osmanlıların ilerleyişine engel olduk. Böylece 

Ortadoğu’daki İngiliz Ordusuna büyük bir hizmet vermiş olduk. Buna Lord Robert Sesi 

resmen tanıktır. 

“(…) 

“Amerika kendi güçlü kolunu yarı resmi dahi kaldırsa Ermenistan’ı ve Doğu’yu 

kurtarabilir. Ülkemin tüm şehitleri ve Ermenileri adına bunun böyle olması dileğinde 

bulunur, dua ederim.” (Antranik Paşa, Yazan: Antranik Çelebyan, Pêrî Yayınları, s. 327) 

Antranik ve diğer Burjuva Ermeni önderlerinin ABD karşısındaki bu yakarışları, 

başlangıçta bir karşılık bulur. ABD Emperyalizmi ve onun dünya ölçüsündeki temsilcisi 



Başkan Wilson da zaten Ortadoğu’da sömürgeler edinmek için yanıp tutuşmaktadır. ABD 

Senatosu şöyle bir karar alır:  

“5 Nisan 1920 

“Mr. Lindsay’dan (Washington) Lord Curzon’a 

“(…) Amerikan Senatosu Ermenistan’ın mandası işini görüştü. Beş yılda 757 

milyon dolar verecekler, ilk başlangıçta 50 bin kişilik bir ordu yollanacak daha sonra 

200 bin kişiye çıkacak. Amerikan kuvvetlerinin başına General James G. Harbord 

getirilecek, ayrıca bütün Türkiye’nin mandası için de görüşmeler 

yapılmaktadır…” (Erol Ulubelen, İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, Cumhuriyet Kitapları, 

s. 249) 

ABD Emperyalizminin siyasi temsilcileri, bu işin kolayca başarılıverileceği 

kanısındadırlar. Fakat şartları objektif olarak değerlendirmeyi ve ona göre bir strateji 

oluşturmayı emreden askerlik biliminin temsilcisi olan generaller hiç de bu kanıda değildir. 

Çünkü bir önceki yılın yani 1919’un Ağustos ve Ekim ayları arasında İstanbul’dan başlayarak 

tüm Anadolu’yu boydan boya gözlemleyerek geçen ve oradan Kafkaslar’a, Taşnak 

Ermenistanı’na ulaşan General James G. Harbord ve heyeti, bu konuya ilişkin olarak 

hazırladıkları ve Başkan Wilson’a sundukları raporda, bu işin başarı şansının çok zayıf 

olduğunu bildirmektedirler. Bu çerçevede yapılan genel değerlendirmeler Harbord 

Raporu’nun haklılığını teslim eder. Ve ABD Emperyalistleri, sonucu hüsran olacak böyle bir 

Emperyalist maceraya atılmaktan kendilerini kurtarırlar. 

Hatırlanacağı gibi, İngiliz Emperyalistleri bu konuda deneyimlidirler. Onlar, Anadolu 

Müslüman Halklarının vatanlarını koruma konusundaki kararlılıklarını ve fedakârlıklarını 

Çanakkale’den bilmektedirler. Zaten bu konu, Erol Ulubelen’in, yukarıda adı geçen 

kitabındaki İngiliz Belgelerinde de altı çizili olarak geçer. O yüzden İngiliz Emperyalistleri, 

Ermeni Burjuva önderlerinin kendilerine yaptığı bu tür önerilere hep şu karşılığı vermişlerdir: 

Bizim askeri gücümüz bize ancak yeter. Başka bir bölgedeki, başka bir milletin mücadelesi 

için gönderilecek askeri güce, ne yazık ki, sahip değiliz.  Size silah verelim. Siz bu silahlarla 

mücadelenizi kendiniz yürütün. Zaten Çarlık Ordusu’ndan da 25 bin tüfek ve bir sürü top, bol 

miktarda cephane size kalmış durumdadır. 25 bin tüfek de biz verelim. Böylece elinizdeki 

tüfek sayısı, eskiden var olanlarla birlikte 80 bine kadar ulaşır. Bunlarla savaşınızı 

sürdürürsünüz. 

İngiliz Emperyalistleri bu sözlerini tutarlar ve Ermenilere 25 bin tüfeği verirler. 

Burada yeri gelmişken bir noktaya daha değinelim: 

ABD’li General Harbord ve Heyeti, Anadolu gezisi sırasında Mustafa Kemal Paşa’yla 

da görüşür. M. Kemal’in bu konudaki sözlerini görelim şimdi de: 

“Efendiler, hatırlarınızda olsa gerektir ki, memleketimizde ve Kafkasya'da 

incelemeler yapmak üzere Amerikan Hükûmeti General Harbord’un başkanlığında bir 

hey’et göndermişti. 

“Bu hey’et Sivas’a geldi. 22 Eylül 1919 günü General Harbord ile uzun uzadıya 

görüştük. General’e, Millî Mücadele’nin maksat ve gayesi, millî teşkilât ve birliğin 

ortaya çıkış sebebi, Müslüman olmayan azınlıklara karşı gösterilen duygular, 

yabancıların memleketimizdeki yıkıcı propaganda ve eylemleri üzerinde ayrıntılı ve 

belgelere dayanan açıklamalarda bulundum. 

“General’in bazı garip soruları ile de karşılaştım. Söz gelişi: “millet, tasarlanıp 

yapılabilecek her türlü teşebbüs ve fedakârlığa başvurduktan sonra da başarı 

sağlanamazsa ne yapacaksın?” gibi. 

“Yanlış hatırlamıyorsam, verdiğim cevapta demiştim ki: Bir millet varlığını ve 

istiklâlini kurtarabilmek için düşünülebilen her türlü teşebbüs ve fedakârlığı yaptıktan 

sonra başarıya ulaşır. 



“Ya başaramazsa demek, o milletin ölmüş olduğu hükmüne varmak demektir. 

Öyle ise, millet yaşadıkça ve fedakârca teşebbüslerine devam ettikçe başarısızlık da söz 

konusu olamaz. 

“General’in bu sorusunun altında yatan asıl maksadın ne olabileceğini araştırmak 

istemedim. Ancak, verdiğim cevabın kendisince takdirle karşılandığını bugün yeri 

gelmişken belirtmek isterim.”(Mustafa Kemal, Nutuk) 

Geçelim… 

Antranik’in ABD Hükümetine gönderdiği mektuptaki itiraflarına dönersek: 

Çok açık şekilde bir kez daha görüldüğü gibi, o olaylar karşılıklı bir çatışmadır, bir 

savaştır. Bir Soykırım söz konusu değildir bu trajedide. 

Bizim bu tespitimizi doğrulayan bir aktarma daha yapalım Antranik Paşa’dan: 

“İkinci Sasun İsyanı’ndan üç yıl sonra (yani 1907’de – N. Ankut), Taşnag 

Partisi’nin Dördüncü Genel Kongresi’nde Antranik Sasun Kahramanlık Savaşlarıyla 

ilgili şu değerlendirmede bulunur: 

“Sasun için hiçbir yarar sağlamadan kırıldılar.” diye konuşulur. “Bu bir iftiradır. 

Daima kırıldığımızı hatırlarlar da, aynı şekilde kırdığımızı niye konuşmazlar? 

Çarpışanları kırmaya güçleri yetmemiştir. Kırıma uğrayanlar tarlalarda çalışan masum 

halkımız olmuştur. Biz çarpışanlar, saldırganlardan, onlara oranla iki kat fazlasıyla 

cephane ele geçirdik. Yiyeceğimizin az olması bir gerçekken buna rağmen bizler 

kırılmadık. Karışımızdaki güç bizim bin katımızdı. Bizler sadece elçiliklere sunmaları 

için sahte adlar kullanarak 7000 kişinin öldürüldüğü yalanını uydurduk.” (A. Çelebyan, 

agy, s. 112) 

Antranik Paşa, İkinci Sason İsyanı’nın komutanıdır. Çok açıkça görüldüğü gibi, biz de 

onlardan “aynı şekilde kırdı”k, diyor. Bunu niye konuşmuyorsunuz? diye de eleştiriyor 

Kongre’ye katılanları. Sonra, bizlerden 7000 kişinin öldürüldüğü de; bizim uydurduğumuz bir 

yalandır. Biz bu yalanı, Batılı devletlerin ve Rus Çarlığı’nın elçiliklerini dolduruşa getirerek 

(kandırarak) o devletlerin Osmanlı üzerine baskı uygulamalarını sağlamak için ve bu devletler 

halklarını davamıza duyarlı kılmak için uydurduk, diyor. Bunları söyleyen, yukarıda da 

belirttiğimiz gibi, Sason İsyanı’nın gerçeklerini en iyi bilme şartlarına sahip olan kişidir. O 

isyanı örgütleyen ve baştan sona yöneten kişidir. Hem de dışarıdan değil, içeriden yani isyanı 

anbean bizzat yaşayan kişidir. 

Bu isyanda Ermeni kayıplarına ilişkin; aktarma yaptığımız kitabın aynı sayfasının üst 

bölümünde iki cümlelik bir paragraf yer alır: 

“Ermenistanlı tarihçi, Y. Sarkisyan, İkinci Sasun İsyanı’ndaki Ermenilerin verdiği 

kayıplar hakkında şu bilgileri aktarır. Gelîyegûzan savaşından sonra Sasun’un 45 

köyünden yaklaşık 20.000 kişi yarı aç, yarı çıplak bir vaziyette uzun zamandır Sasun 

dağlarında dolaştı. 

“Sasun’u ele geçiren Osmanlı eşkiyaları, yerle bir ettikleri 42 Ermeni köyünde 

7000 insanı katletti. Garo Sasuni’ye göre ise katledilen Ermenilerin sayısı bin kişi 

kadardır.” (agy, s. 112) 

Yine görüldüğü gibi, aynı olay konusunda, aynı sayfa içinde birbirinden farklı rakamlar 

öne sürülmektedir. Y. Sarkisyan, 7000 rakamını savunmaktadır. Garo Sasuni, 1000 kişi 

kadardır, demektedir. Antranik ise, herhangi bir rakam vermemekle birlikte, “7000 kişinin 

öldürüldüğü yalanını” biz “uydurduk” demektedir. 

Burada bizim merak ettiğimiz şudur: 

Bunu okuyan bir Ermeni insanı, bunlardan hangisine inanacaktır?.. 

Geçelim… 

Söz konusu o acılı süreçte verilen Ermeni kayıpları konusunda, bugün öne sürülen 

abartılı rakamları, bu aktarmaları göz önünde bulundurarak değerlendirirsek; gerçeğe daha 

yakın bir sonuca varabileceğimiz kanısındayız. Bizim de konuya ilişkin önerimiz bu olur. 



Sözünü ettiğimiz ünlü Antranik Paşa, 1927’de ABD’de ölür. Emperyalistlerin 

hizmetkârı, Ekim Devrimi’nin ve Sovyetler’in düşmanı olduğu için cenazesi Sovyetler’e 

sokulmaz. Paris’e götürülüp orada yabancı ünlülerin yattığı Père Lachaise Mezarlığı’na 

gömülür. Ancak Sovyetler’in yıkılışından sonra, 2000 yılında, burjuva Ermenistan devleti 

tarafından Erivan’a getirilerek Yerablur Askeri Mezarlığı’nda yapılan bir anıt mezara 

defnedilir. 

 Hep dedik ki, yaşanan bu trajedi, her iki taraf için de geçerlidir. Her iki tarafı da kapsar. 

Bunu da örnekleyelim: 

A. A. Lalayan, Ermeni asıllı Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü’nde 

görevli Rus bir Tarihçi. 1938 yılında Rus Arşivinden aşağıda sunacağımız belgeyi çıkarıp 

akademinin yayın organında kamuoyuna sunmuştur. Bu belge bir Taşnak subayının 1920 

yılında Beyazıt-Varan Bölgesinden yazdığı bir rapordandır: 

“Basar-Geçar’daki Türk nüfusu ayırt etmeden imha ettim. Bazen kurşunlara 

yazık olmasın dersin ya… Bu köpeklere en etkili yol çarpışmadan sonra sağ kalanları 

toplayıp kuyuların içine tıkmak ve bir daha dünyada bulunmamaları için yukarıdan 

ağır kayalarla ezmek. Ben de öyle yaptım. Bütün erkekleri, kadınları ve çocukları 

topladım, benim tarafımdan atıldıkları kuyuların içinde kayalarla ezerek hepsinin 

hayatına son verdim.” (M. Perinçek, agy, s. 139) 

6-7 Ekim 1999 tarihinde Iğdır’ın Merkeze bağlı Hakmehmet Köyü’nde böyle bir kuyu 

toplu mezarı açılmıştır. 12-13 metre derinlikte, çocuk, genç, yaşlı insanların üst üste binmiş 

iskeletlerine rastlanmıştır. İskeletlerin üstüne de ağır taşların atıldığı görülmüştür. 

Burada Ermeni katliamcılar, köyün insanlarını katlettikten sonra, cesetlerden kurtulmak 

için, köyün su kuyusunu kullanmışlardır. Cesetleri ya da canlı insanları baş aşağı kuyuya 

attıktan, üzerlerine de ağır taşlar yuvarladıktan sonra kuyuyu toprakla doldurmuşlardır. 

Bu katliamdan canlı kurtulan tek tanık Abbas Güneş de o gün (17 Eylül 1919) yaşanan 

vahşeti anlatmıştır. 

Tabiî daha başka türden pek çok toplu mezar da açılmıştır. Ama oralarda 2-3 metre 

toprak kazıldıktan sonra toplu iskeletlere ulaşılmıştır. Kuyu mezarı biçiminde olan ve açılan 

tek toplu mezar budur. O nedenle belki de Taşnak Subayının raporunda belirttiği katliam 

burada yapılmıştır.  

Bütün bu anlatılardan sonra son bir kez daha tekrarlayalım ki, yapılan katliamlar tek 

yanlı değildir. Her iki taraf da benzer acılara ve kayıplara uğratılmıştır. Ve bu vahşetin 

planlayıcısı da, uygulatıcısı da Amerika da içinde olmak üzere Batılı Emperyalistler ve Rus 

Çarlığı’dır. 

Acıları yaşayanlarsa Osmanlı Ermenileriyle Osmanlı’nın Müslüman halkları olmuştur. 

Artık bu gerçeği netçe görmemiz gerekir. 

Şu anda Türkiye’de bir “Özürcüler” ortaya çıktı biliyoruz. Biz bunlara diyoruz ki: 

emperyalistlerin Türkiye’deki işbirlikçileri. Yeni Sevr’in Türkiye’deki uygulayıcıları bunlar. 

Herhangi bir şekilde devşirilmişler bunların önderleri. Tabiî gafilliğinden bunlara katılanlar da 

var, kandırılanlar da var. Ama önderleri devşirilmişler emperyalistler tarafından. 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8re_Lachaise

