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ÖZET 

Ermenistan’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Önder 

Mustafa Kemal Atatürk’ün ciddi bir araştırma yoktur. Ama Ermenile-

rin hayatında Atatürk’ün rolünün Lenin ve Stalin kadar etkili olduğu 

kabul edilmektedir. Ermenice ders kitaplarında ve tarihi eserlerde 

Atatürk ve onun geçtiği Milli Mücadele yoluna farklı bakılmış, Ata-

türk’ün daha çok “Ermeni meselesi” ile ilgili seslendirdiği fikirler 

çarptırılmıştır. Ya da Atatürk’e ait edilen fikirlerin birçoğu sinsi amaç-

larla sahteleştirilmiştir. Ona karşı saldırılar sistem haline getirilmiştir. 

Bu bağlamda Atatürk’e saldırıların nedenlerinin araştırılarak ortaya 

konulması çok önemlidir.  

Çeşitli zamanlarda hem Ermenilerce, hem de yabancı ülke yazar-

ları tarafından Atatürk’e atfedilen fikirlerin kasıtlı olarak çarptırılması 

ve onların bazılarının da Ermenilerce yanlış olarak yorumlanmasının 

şahidi oluyoruz. Neticede Ermeni toplumu için “Ermeni düşmanı” bir 

Atatürk kimliği algısı oluşturulmuştur. Örneğin; Atatürk konusu ile 

ilgili araştırmalara imza atan Ermeni siyaset bilimcilerden olan Ara 

Papyan iddia ediyor ki, Mustafa Kemal’i 1918 yılında İngilizler esir 

almışlar. Diğer bir iddiada Mustafa Kemal 1918’in Ekim- Kasım ayla-

rında intihar girişimde bulunduğu öne sürülüyor. Bu hikayeyi anla-

tan ise ABD vatandaşı Elizabeth Harris’tir ve o The New York Times’e 

ait The Contemporary History dergisinin 1922 tarihli sayında yayımlan-

mıştır. Yazının başlığı: “How Mustapha Kemal Formed His Army” 
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("Mustafa Kemal Ordusunu Nasıl Kurdu"). Burada gerçeği yansıtma-

yan ve tarihle hiçbir ilişkisi olmayan “olaylar” Ermeni okurlarına an-

latılıyor. Ermenistan’da tarih ders kitaplarında da Atatürk’ü karalayan 

ifade ve cümleler, örneğin, 9.sınıflar için ders kitabının 31. sayfasında 

olduğu gibi, yeterincedir.  

Ermenistan’da Atatürk’ün hayatı ve mücadelesi ile ilgili rastlanan 

çalışmaların birçoğu Atatürk’ün hizmetlerinin değerini küçültmek 

amacı taşımaktadır. Birçok yayınlarsa, ona iftiralar söylemekten bile 

çekinmiyorlar. Mustafa Kemal’in 1911 yılında öldüğü ve onun adı ile 

başka bir adamın Osmanlı ordusunun subayı görevine getirildiği 

hikâyesi de uydurulmaktadır. Ermeni basınında yayılmış “Aslında 

Türklerin atası olan Mustafa Kemal, kimdir?” adlı yazı Türkiye’deki 

bazı Atatürk düşmanlığı yapan şahısların söyledikleri esasında yazıl-

mıştır. Bugün Ermenilerin Cumhuriyet yıllarında geriye dönmesine 

mani olan bir Atatürk propagandası yapılmaktadır. 

Atatürk’e Ermeni saldırıları neden kaynaklanıyor, onların esas ga-

yesi ve öne sürülen amaç nelerden ibarettir? Bu çalışmada bu husus-

lara değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Lenin, Tarih, Ermenice, Ermeni me-

selesi, TBMM, Ermenistan, Basın. 
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AN UNDERSTANDING OF ATATÜRK'S IDENTITY IN THE 

ARMENIAN THOUGHT SYSTEM AND HIS INTRODUCTION 

TO THE ARMENIAN SOCIETY (IN THE LIGHT OF 

ARMENIAN SOURCES) 

ABSTRACT 

There is no serious scientific researches in Armenia related to the 

activities of the founder of the Republic of Turkey, the Great Leader 

Mustafa Kemal Ataturk. However, Ataturk’s role in the life of Arme-

nians can be considered as effective like as Lenin and Stalin. Ataturk 

and his path in the National Struggle are appreciated from different 

point of views in the Armenian textbooks and historical works, and his 

ideas about the “Armenian issue” voiced at different times are critici-

zed, or are falsified for insidious purposes. So criticism levelled against 

Ataturk were systematized, and in this context, it is very important to 

investigate the reasons of such attacks against him. 

At various times, we become witness to the distortion of ideas att-

ributed to Atatürk by the writers of Armenia and some other count-

ries. As a result, Ataturk is presented to the Armenian society as an 

“enemy of Armenians”. For example, Armenian political analyst Ara 

Papyan claims that Mustafa Kemal Atatürk was captured by the Eng-

lish in 1918. The article headlined “How Mustafa Kemal formed his 

army”, which was published by the US citizen Elizabeth Harris in The 

Contemporary History magazine of The New York Times in 1922, 

claims that Ataturk was allegedly attempted to commit suicide in Oc-

tober – November of 1918. The events mentioned in this article do 

not reflect reality and have nothing to do with history.  

Keywords: Ataturk, Lenin, history, Armenian, Armenian issue, 

English, Turkey. 
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Ermenistan’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Önder 

Mustafa Kemal Atatürk hakkında ciddi bir araştırma yoktur. Ermenis-

tan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Doğu Enstitüsü Müdürü, 

Türkolog Ruben Safrastyan'ın “Mustafa Kemal. Ermenistan Cumhu-

riyeti'ne karşı mücadele (1919-1921)
1
 "monografisinin dışında ciddi 

bir çalışma yoktur. 

. 

 

1Ռուբեն Սաֆրաստյան «Մուսթաֆա Քեմալ. պայքար Հայաստանի 

Հանրապետության դեմ (1919-1921 թթ.)» (Ruben Safrastyan, “Mustafa Kemal. 

Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı mücadele (1919-1921)” Erivan-2019 s22) 
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Bu monografide Mustafa Kemal tarafından imzalanan bir dizi 

belge de dahil olmak üzere, bu konuda Türkiye'de yayınlanan çalış-

malar sunulmuştur. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay 

Başkanlığı'nın yayınlarına istinad edilmiştir. Yani, monografinin 

amaçlarından biri, Kemal ve imzaladığı belgeler ile yapılan görüşme-

lerle Ermenistan siyaseti ortaya konulmaya çalışılmıştır. Türkolog bir 

demeçte diyor ki, eserinin amacı, Türk devletinin Ermeni devletine 

karşı tutumunu anlamaktır.  

Türkolog Ruben Safrastyanın adıgeçen çalışmasının ilk bölü-

münde, Mustafa Kemal’in faaliyet dönemini, Sultan’ın emri ile Yıldı-

rım Ordusu’nun komutanlığı görevinden ayrılarak başkent İstanbul’a 

ayak basması ve bundan sonraki olaylar yer almaktadır. Bu açıdan 

1920 yılına ait olan çok önemli bir belgeden bahsediyor. Yazıyor ki, 

“Kasım ayının başlarında, Mustafa Kemal ona sadık olan komutanı 

Kazım Karabekir’i Ermenistan üzerine göndermiştir. Bu belgede Dı-

şişleri Bakanı Vekili Muthar Bey’in imzası var, ancak Mustafa Kemal 

tarafından gönderildiği açıktı. Bu belgede, Karabekir ya tahrip etmek 

ya da "Ermenistan'ı ortadan kaldırmak" ile görevlendirilmişti.
2 

Bu ifadelere açıklık getirmek gerekirse, aslında bu olayın hiçbir 

saklı tarafı yoktu. Ermenistan kontrolü altında bulundurduğu Doğu 

Anadolu’nun birçok yerinde Müslüman ahaliye katliam yapmakta idi 

ve onları kurtarmak için ve Misak-ı Milli sınırları içinde devletine ve 

milletine sahip çıkmk için Kazım Karabekir Paşa görevlendirilmişti. 

Bunda Atatürk”ü suçlamak mantıklı değildir.
3
 

Bu bakımdan Kemal, savaşın başlamasından önce, Genç Türkle-

rinkine çok benzeyen adımlar attı. Özellikle 1920'de Ermeni-Türk sa-

vaşından önce, Türk hükümeti 20-40 yaşındaki Rumları ve Ermenileri 

sınır dışı etmeye karar verdi. Kitabında bazı belgelerle ilgili kanaatleri 

 

2
 Ruben Safrastyan, “Mustafa Kemal. Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı mücadele 

(1919-1921)” Erivan-2019 s.34 

3
 Ruben Safrastyan, “Mustafa Kemal. Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı mücadele 

(1919-1921)” Erivan-2019 s.42 
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şaşırtıcıdır. Örneğin iddia ediliyor ki, Mustafa Kemal'in, Sevr Antlaş-

ması'nın henüz imzalanmadığı 1920'lerin başında, Ermenistan'a karşı 

somut adımlar atmaya ona göre başladı ki, o Sevr Antlaşmasının ola-

cağını biliyordu.
4
  

Kitabın ikinci bölümde genel olarak Mustafa Kemal'in Ermenis-

tan, Ermeni devleti ve Ermeni halkına yaklaşımları hakkında konuş-

maları yer almıştır. Yorumlar ise gerçek amaçlardan uzaktır. Ermeni-

lerin Osmanlı İmparatorluğu'ndaki rolünden Ermeni-Türk savaşının, 

Kemalistler ile Bolşevikler arasında yapılan ittifakın başlatılmasının ar-

dından Türklere çok miktarda silah verildiğine özellikle dikkat çekil-

miştir. Kemal’in savaştan önce, diplomatik niteliklerinden bahsedili-

yorsa da, onun manevralar yoluyla Batı’nın ve Bolşeviklerin rızasını 

aldığı şeklindeki saçma kanaatler ve iddialarla, Atatürk Ermeni okur-

larına böyle tanıtılmaktadır. Ermenistan’da "Türkiye Cumhuriyeti Ta-

rihi" ders kitabını Erivan Devlet Üniversitesi yaynlamıştır. Bu, uzun 

zamandır büyük bilimsel, eğitimsel ve politik öneme sahip olan cum-

huriyetçi Türkiye tarihi üzerine yazılmış ilk Ermeni ders kitabıdır. As-

lında, bu ders kitabı, eski ve sık sık çelişen Rus dili ders kitaplarıyla 

modern Türkiye tarihini incelemek zorunda kalmayacak olan öğren-

ciler için iyi bir örnektir. Kitapta Atatürk yine de Ruben Safrastyan ve 

diğer bir Türkolog Ruben Melkonyan tarafından anlatılmaktadır
5
. 

 

4
 Ruben Safrastyan, “Mustafa Kemal. Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı mücadele 

(1919-1921)” Erivan-2019 s.54 

5Թուրքիայի հանրապետության պատմություն ("Türkiye Cumhuriyeti Tarihi" (Ders 

kitabı )Erivan Devlet Üniversitesi yayını- 2017 s.87 
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Ona Atatürk’ün Ermeni meselesine bakışı bucağından bakılmıştır. 

Osmanlı Devleti’ni ve onun varisi olan Türkiye Cumhuriyeti’ni “sözde 

Ermeni soykırımında” suçlamak için Atatürk’ün dilinden çıkmayan ve 

hiçbir yayında yer almayan fikirler ortaya atılmıştır. Milliyetçi kesim 

tarafından değişik platformlarda sık sık dile getirilen bu iddialar daha 

çok propaganda amacıyla ortaya atılmaktadır. Ama Ermenilerin haya-

tında Atatürk’ün rolünün Lenin ve Stalin kadar etkili olduğu kabul 

edilmektedir. Ermenice ders kitaplarında ve tarihi eserlerde Atatürk 

ve onun geçtiği Milli Mücadele yoluna farklı yönlerden bakılmış, Ata-

türk’ün söylemleri çarptırılmıştır. Ya da Atatürk’ün söylediği fikirlerin 

birçoğu sinsi amaçlarla sahteleştirilmiştir. Ona karşı saldırılar sistem 

haline getirilmiştir. Bu bağlamda Atatürk’e yönelik saldırıların neden-

lerinin araştırılarak ortaya konulması çok önemlidir. Çeşitli zaman-

larda hem Ermenilerce hem de yabancı ülke yazarları tarafından Ata-

türk’e atfedilen fikirlerin kasıtlı olarak çarptırılması ve onların bazıla-

rının da Ermenilerce yanlış olarak yorumlanmıştır. Neticede Ermeni 

toplumu için “Ermeni düşmanı” bir Atatürk kimliği tanıtılması amaç-

lanmaktadır. Örneğin: Atatürk konusu ile ilgili araştırmalara imza 

atan Ermeni siyaset bilimcilerden olan Ara Papyan iddia ediyor ki, 

https://turkiyebilgi.files.wordpress.com/2014/11/10290200_816615305048105_4862367835202602898_n.jpg
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Mustafa Kemal’i 1918 yılında İngilizler esir etmiştiler ve güya Mustafa 

Kemal, 1918’in Ekim-Kasım aylarında intihar girişimde bulunmuştu. 

Bu “hikaye”yi anlatan ise ABD vatandaşı Elizabeth Harris’tir ve bu 

olay The New York Times’e ait The Contemporary History dergisinin 

1922 yılındaki bir sayısında yayınlanmıştır. “How Mustapha Kemal 

Formed His Army?” (Mustafa Kemal ordusunu nasıl kurdu?). Burada 

gerçeği yansıtmayan ve tarihle hiçbir ilişkisi olmayan “olaylar” Ermeni 

okurlarına anlatılmaktaydı.
6 

Ermeniler Atatürk’ü kötülemek için yabancı basında yayınlanan 

iddialardan da hareketle büyük önderi karalama yolunu seçmişlerdir. 

Hiçbir siyasi edebiyatta Atatürk, bildiğimiz Atatürk değildir. Daha çok 

iftiralara rastlıyoruz. Bunlardan biri Atatürk’ün kökeni ile ilgili iftira-

lardır. Ara Papyan bu konuya ait onlarca yazı 
7
yazmış ve onu Ermenice 

basının yanı sıra Amerikan ve Avrupa basınında da yayınlatmıştır. 

Onun bir iddiasına göre Atatürk bir “İslamlaştırılmış Yahudi”ydi ve 

“bu hipotezi destekleyen yadsınamaz tartışmalar ve birçok gerçek 

var”
8
 idi. Bu tartışmaları yapay olarak gündemde tutan ise Ara Papyan 

gibi Türk düşmanlarıydı. “Panorama” isimli Gazete ise bu yalanı ger-

çek olarak okurlarına aktarmaktaydı: ”Türkiye Cumhuriyeti'nin ku-

rucusu Mustafa Kemal Atatürk hakkında ilginç bilgiler ortaya çıkmış-

tır. Özellikle, sosyal medyada dolaşan söylentilere göre, gerçek Kemal 

Atatürk 1911'de Trablus'ta öldürüldü ve bunun yerine halka bir Ya-

hudi işadamı Atatürk olarak tanıtıldı. Onlara göre, Trablusgarp'ta ve 

sonrasında çekilen fotoğraflar arasında gözle görülür farklılıklar 

vardı.
9 

 

6
 https://en.wikipedia.org/wiki/Military_career_of_Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk 

7
 Ara Papyan,Mustafa Kemal Atatürk’ün kökeni ile ilgili bazı gerçekler (Արա 

ՊապյանՈրոշ փաստեր Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի ծագման մասին ) azg.am 

23.09.2012. 

8
 Ara Papyan,Mustafa Kemal Atatürk’ün kökeni ile ilgili bazı gerçekler (Արա 

ՊապյանՈրոշ փաստեր Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի ծագման մասին ) Asparez.com 

11 Nisan 2010. 

9
 Panorama.am, 21.11.2013 
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Aynı kaynak, daha sonra Mustafa Kemal olarak görülen Yahudi 

Yosef Cohen'in hayatına da değindi. O, 1871 yılında Almanya'nın Mü-

nih kentinde yaşayan bir Yahudi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 

17 yaşında, Cohen İngiltere'ye taşındı. Öykü, ayrıca gerçek Kemal 

Atatürk ile Y. Cohen arasında da benzerlikler arıyordu.
10

 

 

“Atatürk Tehcir olayını nasıl “Ermeni soykırımı” olarak nitelen-

dirdi?” adlı bir yazıda Mustafa Kemal Atatürk’ün 1921'de Amerikan 

gazeteci Clancy Straight'e röportaj vermesinden ve o röportajında kat-

liamla ilgili soruları da cevaplamasından bahis ediliyor.
11

 Ve bu cevap-

lar Ermenice internet sitelerinde yayılmaya başlamıştır. Hâlbuki Ata-

türk verdiği demeçte böyle bir kelimeden bahis bile etmemiştir. Bakın, 

aslında Atatürk ne demişti? Atatürk’ün açıklamasına göre, 1915’te, 

Rus ordusu büyük bir taarruz başlattığında, Çarlık Rusya’sına hizmet 

 

10
 Panorama.am, 21.11.2013 

11
 Clarence K. Streit, Bilinmeyen Türkler, çeviri Heath W. Lowry, s.213 

(Քլանենս Սթրեյթ, «Անհայտ թուրքերը», էջ 213) 
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eden Taşnaksütyun partisi, Ermeni nüfusunun isyanına yol açtı. “Düş-

manların sayısı çok idi ve askeri avantaj açısından geri çekilmek zorunda kal-

dık, çünkü iki ateşin ortasındaydık” diyen Atatürk, ülkenin saldırıya uğra-

dığını, köprülerinin ve yollarının tahrip edildiğini ve Türk köylerinin 

dağıtıldığını belirtti.  

Türk lider, uluslararası toplumun, İngilizlerin İrlanda'da barışçıl 

koşullarda yaptıklarını sessiz bırakırken, benimsemek zorunda olduk-

ları Ermenileri sınır dışı etme kararından sorumlu olmadıklarını vur-

guladı. Atatürk, "Bize hakaret edilmesine rağmen, yerinden edilenler 

hayatta ve eğer İtilaf ülkeleri tekrar bize karşı savaşmak zorunda kal-

masaydı çoğu evlerine geri dönecekti."
12

 

Ermenistan’da tarih ders kitaplarında Atatürk’ü karalayan ifade 

ve cümleler mevcuttur. 9.sınıflar için ders kitabının 31. sayfasında 

Mustafa Kemal anlatılırken “1919 yılının ortalarından başlayarak Bol-

şeviklerin yardımı ile Batı Ermenistan’ı işgal etti ve burada Ermeni 

varlığına son verildi. Batı Ermenistan, Kilikya, Kars, Batum, Ardahan 

Türklerin eline geçti. 1920 yılının 26 Nisan’ında Vladimir Lenin’e mü-

racaat ederek Ermenistan’ın işgalini istedi”
13

 şeklinde cümleler kulla-

nılıyor. Lise öğrencilerine Mustafa Kemal böyle tanıtılıyor. 

Bilindiği üzere Ermeniler hayali "Büyük Ermenistan" yaratmak 

amacına ulaşmak, ya da ona yakın olmak için Osmanlı Devleti'nin I. 

Dünya Savaşı'na girmesini fırsat gördüler. Bütün Ermeni toplumunu 

seferber ederek Osmanlı'nın yenilmesine yardım ettiler.
14

 Savaş sıra-

sında Ermeni kuruluşları hem Doğu Cephesinde, hem de Osmanlı'nın 

savaştığı tüm cephelerde düşmana yardım etmek için plan hazırlamış-

tılar. Bu plan hem askeri, hem de siyasi anlamda Türk devletine darbe 

demekti. 1915 yılının Mayıs ayında verilmiş zorunlu Tehcir Kanunu 

da Ermenileri bu plandan vazgeçirmedi. Ermenice ders kitaplarında 

 

12
 Clarence K. Streit, Bilinmeyen Türkler, çeviri Heath W. Lowry, sayfa 213. 

13
 Ara Papyan, Mustafa Kemal Atatürk’ün kökeni ile ilgili bazı gerçekler (Արա 

ՊապյանՈրոշ փաստեր Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի ծագման մասին) Azg.am 

23.09.2012. 

14
Azmi Süslü, Türk Tarihinde Ermeniler, Kars: Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü, 1995 

(Ankara : Levent Ofset Matbaacılık ve Yayıncılık). Fiziksel Niteleme, iv, 344 s.  
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Tehcir Kanununun uygulanmamasında suçlu olarak Atatürk gösteri-

liyor. Güya Atatürk göç ettirilmiş Ermenilerin yeniden Türkiye'ye geri 

dönüşüne karşı olmuş ve buna izin vermemişti.
15

 Bu da tamamen, ka-

ralamak amaçlı bir iddiaydı. 

Erivan’da düzenlenen “Kemal Atatürk ve Ermenilerin sınır dışı 

edilmesi süreci. Türklerin Atasının Rolü” isimli konferansta düzmece 

bir “belge” ortaya atılmıştır. Bu belgeye göre güya Ermenilerin Cum-

huriyet döneminde ülkeye geri dönüşü yasaklanmıştır. Hâlbuki Ata-

türk bu topraklarda yaşayan tüm insanlara eşit ve adil davranan bir 

yaklaşıma sahipti. Bu konu ile ilgili onun silah arkadaşı İsmet İnönü 

şunları söylemişti: "... Gerçekten Ermeniler bakımından Türkiye ile 

Ermenistan arasında yapılmış antlaşmalarla desteklenmiş dostluk ve 

iyi komşuluk ilişkileri, Ermeni devletinin herhangi bir kışkırtmaya gi-

rişme imkânını ortadan kaldırmaktadır. Öte yandan, Ermeniler ara-

sında Türkiye’de kalmaya karar verenlerin iyi birer yurttaş olarak ya-

şamak kesin zorunluluğunu şimdiye kadar anlamış olmaları gerekir."
16

 

Ermeni iddialarından biri de Atatürk’ün güya 1915 olaylarını 

“katliam” olarak nitelendirmesi iddialarıdır. Atatürk henüz geçen yüz-

yılın 20'li yıllarında Ermenilerin “katliam” iddialarının yalan oldu-

ğunu kesin bir dille ifade etmekteydi. Geçmişte bir Türk’ün ihanetini 

ise şöyle ifade etmişti: 

"Ferit Paşa kabinesinde İçişleri Bakanı sıfatıyla aziz milletimizin bağım-

sızlık ve geleceğini yok etmeğe azim gösteren hainlerden biri olan Cemal Bey, 

ilk icraatına milletin namus ve tarihine iftira ile başlamış, İstanbul'daki Türkçe 

gazeteler yayınlayarak Galata’da Fransızca yayınlanan bir gazeteye Türkiye'de 

800 bin Ermeni'nin katledildiğini açıklamış... Masum Türk Milleti'nin soylu-

luğuna çirkin bir iftira lekesi yakmıştır. Erivan'dan göç ettirilerek ve doğu vi-

layetlerinin enkaz ve harabesi altında Ermeni zulmü ve ihanetinin kurbanları 

 

15
 Ermenistan Ansiklopedisi, Erivan 2003 cilt 4 (Հայկական համառոտ 

հանրագիտարան, հ. 4, Երևան, 2003թ) 
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olan yüz binlerce Müslüman kardeşimizin iskeletleri ortadayken, Osmanlı Dev-

leti'nin bir bakanı sıfat ve yetkisiyle Fransızca bir gazeteye... 800 bin Erme-

ni'nin katlini açıklayan bu akılsız ve vicdansız bu sözleri ile Paris'te çalışan 

büyük Ermenistan kurma hayallerine hizmet etmiş ve hiç şüphesiz bu hizmet ile 

ödülsüz de kalmamıştır ". Özetle, Ermeniler bu fikirleri görmezden geli-

yor ve kelimeleri yanlış anlamlara taşıyarak karalama yapmaya çalışı-

yorlardı. Daha da ilginç ve akıl dışıdır ki, Ermenilerin 800 bininin öl-

dürüldüğü konusunda iddialar ortaya atılıyor, sonra bu rakam 1 mil-

yona, daha sonraları ise 1,5 milyona ulaşıyordu. Atatürk yaşasaydı, bu-

gün bu Ermeni yalanına acaba ne derdi? O zaman demişti ki: 

Şüphe edilmemesi gerekirdi ki, söylenen kelimeler gerçeğe uygun 

değildi. “Tam tersine güney bölgelerinde yabancı kuvvetler tarafın-

dan silahlandırılan Ermeniler, koruyucularından esinlenerek olduk-

ları yerlerdeki Müslümanlara hücum ediyorlardı. İntikam düşünce-

siyle her yerde acımasızca öldürme ve yok etme yolunu tutmakta idi-

ler" .
17

 

Atatürk Ermenileri iyi tanıyordu. Onlar "... Nahçıvan’dan Oltu'ya 

kadar bütün İslam ahaliye baskı yapıyor ve bazı yerlerde imha ve talancılık 

ediyorlar. Sınırlarımıza girerek Müslümanları yok olmağa, göçe zorlayarak ve 

bir yandan da 400 bin Osmanlı Ermeni’sini bir dayanak olmak için memleke-

timize sürmek istiyorlar”18.  

Bu son cümleye dikkat edersek, görürüz ki, Ermeniler o zaman 

bu topraklara ne pahasına olursa olsun ahali yerleştirmek istemişler-

dir. Benzersiz katliamların henüz unutulmadığı o yıllarda bu müm-

kün müydü? Elbette yok. Ermeni ailelerinin birçoğu yeniden bu mem-

lekete gelmeye utanıyorlardı. Onlar yapılan cinayetler yüzünden bu 

halkın yüzüne bakamazlardı. Ama Ermenilik İdeolojisi ile silahlı bazı 

Ermeni örgütleri bu konuda on binlerce Ermeni'yi kurban vermeye 

 

17
 Osman Akandere, “Damat Ferit Paşa’nın IV. Hükümeti Döneminde Kuvâ-yı Milliye 

İleri Gelenleri Hakkında Verilen İdam Kararları”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp 

Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 2009, S 43. 

18
Azmi Süslü, Türk Tarihinde Ermeniler, Kars: Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü, 

1995 (Ankara: Levent Ofset Matbaacılık ve Yayıncılık). Fiziksel Niteleme, iv, 344, s. 

310. 
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bile hazırdı. Dünyanın en büyük askeri ve politikacısı olan Atatürk bu 

Ermeni oyunundan haberdar idi ve son derece titizlikle bu planı alt 

üst etti. Plan yerine getirilmedikçe iftiralara başladılar. 

Ermenice kaynakları incelediğimizde ortaya bu manzara çıkıyor: 

Atatürk'e Ermeniler tarafından saldırılar henüz onun sağlığında baş-

lanmıştı. Ermeni araştırma merkezi “Ararat Center” Paul du Véou adlı 

Fransız yazarın 1938 yılında Paris’te yayınladığı “Lé Désastre d’ 

Alexandrette, 1934–1938” adlı kitabının 121. ve 122. sayfasının dip-

notuna koyduğu ifadeden yapışarak bir iddiada bulunuyor. Paul du 

Véou’ya göre Mustafa Kemal 27 Ocak 1920 tarihinde İstanbul’da Di-

van-ı Harb-i Örfi de şahitlik yapmış ve bu şahitliğinde Türklerin Er-

menileri katlettiğini söylemiştir. Bu kadar yalan olmaz.
19

 Ermenilerin 

izledikleri bu plan bugün de değişmemiştir. "Batı Ermenistan" olarak 

adlandırdıkları bu Anadolu topraklarına nüfus yerleştirmek planı de-

ğişmemiştir ve bu politika Ermenistan devletinin de resmi politikası-

dır. 

Ermeni Diasporası ve onların velileri Türkiye'nin liderinin Ata-

türk gibi büyük bir şahsiyetin olmasını sindiremiyorlardı. Ona iftira 

atarak dünyada gözden düşürmek Ermeni politikasının temel gayele-

rinden biri idi. 

Ünlü Türk tarihçisi Murat Bardakçı bir makalesinde bu iddiayı 

ortaya atanlara cevap olarak Atatürk'ün İstanbul'da Divan-ı Harb-i ta-

rafından mahkûm olunanların ailelerine yardım ettiğini yazmıştı ki, 

Atatürk'ün İttihat ve Terakki Partisi'nin bütün politikalarına karşı çık-

tığını söylüyor, 1915'te yaşananları "trajedi" olarak adlandırdığını ve 

sonraki yıllarda "göç meselesine dokunmamak" emrini ileri sürerler. 

Gönüllü bu iddialarını henüz o zamanlar da sürdürdü ve güya Ata-

türk, Tehcir kanununu çıkaranlar hakkında ağır suçlamalarda bulun-

muş, 1915'te alınan kararları her zaman eleştirmişti" demeye devam 

 

19
Harut Sasunyan, “Biz ve Çağdaş Türkiye”, California Couryer Gazetesi, 30.02.13. 
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ediyorlar. Ermeniler de bu yazılardan yararlanıyorlar. Tarihi konu-

larda araştırmaya gerek görmeden, arşivlere girmeden ve herhangi 

bir belgeyi incelemeye ihtiyaç duymadan iddiada bulunmak ve karar 

vererek yorum yapmak bizde eski bir adet idi. Atatürk'ün 1915 olay-

larına bakışı olarak ortaya atılan iddialar da bu geleneğin devamıdır, 

Atatürk bile bu oyunlara alet ediliyordu"
20

.  

Mustafa Kemal’e atfedilen diğer bir yalan iddia ise 1926 yılında 

Los Angeles Examiner gazetesine verdiği demeçti. Bu konu Ermeniler 

tarafından değişik yerlerde, yayınlarında tekrarlanmış, hatta Ermeni 

lobisi tarafından ABD Kongresine taşınmış ve bir propaganda aracı 

olarak kullanılmıştı. Örneğin 1985 yılında ABD Temsilciler Mec-

lisi’ndeki konuşmasında T. M. Ü. Lehman, Atatürk’ün soykırımın 

meydana geldiğini kabul ettiğini, hatta diğer Türklerce de kabul edil-

mesi gerektiğini söylediğini iddia ediyordu. 8 Ekim 2000 tarihli “Yeni 

Bin Yıl” gazetesinde ortaya atılan bir diğer Ermeni iddiasında ise, 

Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Jön Türk liderlerinin “katliam” poli-

tikalarını kınadığı öne sürüyordu. Bu iddialara göre; TBMM’nin açı-

lışının ertesi günü yani 24 Nisan Cumartesi günü Mecliste beş (5) cel-

seli bir oturum yapılmış ve bu oturumda Mustafa Kemal Paşa beşinci 

(5.) celse hariç, diğer ilk dört celsede kürsüye çıkarak uzun konuşma-

lar yapmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın konuşma yaptığı ilk üç celse 

açık görüşmeler şeklinde olmuş, dördüncü celse ise gizli olarak yapıl-

mıştır. Avrupa Parlamentosu’nun bahsi geçen taslağında yukarıda ve-

rilen paragrafına ise şöyle bir dipnot düşülmüştür:” dönemin ifadesi 

ile “katliamın” tanınması talebi, çoğunlukla Ermeni politikacılar tara-

fından yapılmaktadır. Bildirildiği üzere Kemal Atatürk 10 Nisan 

1920’de TBMM’de yaptığı konuşmada Jön Türk rejiminin Birinci 

Dünya Savaşı’nda Ermenilere karşı katliam yaptığını söylemiştir...”. 

Oysa Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde böyle bir ko-

nuşma yapmış olması imkânsızdır. Bu Ermeni, kasten konuyu Mustafa 

 

20
Murat Bardakçı, Habertürk gazetesi 11.11.2012 https://www.youtube.com/watch? 

v=DLFXl6hhvkk. 
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Kemal'in üzerine atmıştır. Sonra onun bu iğrenç iftira ifşa edilirken 

ise M. Kemal'i Süleymaniyeli Mustafa paşayla karıştırdık - demişler. 

Adı geçen papazın kitabının yayımlanmadan önce durumu öğrenerek 

söz konusu ifadenin bir hata olduğu söylense de yine onlar bunu de-

vam ettirerek başka bir Ermeni yazar Grigoryan’ın eserinde tekrarla-

mışlardı.
21

 Devlet tarafından ikaz edilse de ve hatanın kitaptan çıkarıl-

ması talep edilmişse de, bu yapılmamıştır. Benzer " hatalar ", bir yıl 

farkla yani 27 Şubat 1919 veya 28 Ocak 1920 tarihli olarak gösterilen, 

sonra da birçok Ermeni yazarlar tarafından tekrarlanan yayınlarda da 

yapılmıştır. Şimdi de Ermenistan basınında bu yalan yayılmakta ve 

Atatürk'ü karalama kampanyalarında kullanılmaktadır
22

. 

Mustafa Kemal'e ait diğer bir iddia ise 1926 yılında Los Angeles 

Examiner gazetesine verdiği demeçtir.
23

 Bu konu Ermeniler tarafın-

dan çeşitli yerlerde, yayınlarında tekrarlanmış, hatta Ermeni lobisi ta-

rafından ABD Kongresi'ne kadar götürülmüştür ve bir propaganda 

aracı olarak kullanılmaktadır. Örneğin, 1994 yılında ABD Senato-

su'nda senatör Levin tarafından ortaya atılan bu iddia Atatürk'ün top-

lanan tüm eserlerinin hiçbirinde yoktur, adı geçen dönemde çıkan ga-

zetelerde de yoktur. Bunu yazan Hilderband adlı İsviçreli gazetecinin 

Türkiye'ye geldiğine dair hiçbir kayıt olmadığı gibi, İsviçre resmi ma-

kamları tarafından verilen belgelerde de bu isimde birinin var oldu-

ğuna dair herhangi bir ize rastlanmamıştır. Atatürk'ün yabancı basın 

kuruluşlarına verdiği mülakatlar yukarıda anılan gazetenin ve bu 

günkü Ermeni kuruluşu “Mitk”in iddia ettiklerinin tam tersini ifade 

eder: “Soykırımı Ermeniler yapmışlar”. 
24

 

Ermeni dilinde Erivan'da çıkan "Yerdir" (Dünya) gazetesinde
25

 (12 

Ağustos 2000 tarihli sayısı) ortaya atılan bir diğer Ermeni davasında 

 

21
 Yerkir (Dünya) gazetesi,12 Ağustos 2000. 

22
Özgür, bağımsız, birləşik Ermenistan hayal mı, gerçeklik mi?(Ազատ, անկախ, 

միացյալ Հայաստան. երազա՞նք, թե՞ իրակնություն) Şant TV 23. 07.13. 

23
 http://oia.net/los-angeles-examiner-1926-20131209/ 

24
 “Mitk” Araştırma Merkezi 26.09.2011 

25
Yerkir (Dünya) gazetesi,12 Ağustos 2000. 
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ise Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'nde yaptığı konuşmada sözde Genç Türklerin liderlerinin soy-

kırım politikalarını kınadığı gösterilmiştir. Bunu Türkiye'de çıkan bir 

gazete de tekrarlamıştır. (Yeni bin yıl,8 Ekim 2000). Hâlbuki Atatürk 

şöyle demişti: "Bunu müteakip idi ki, İngilizler görünüşte tatlı, tüm 

efkarı tayyedecek bir tebliğde bulundular: İngiliz mümessili siyasisi 

Londra'daki Hariciye Nezareti tarafından Hükümetimize bir tebliğde 

bulundu ve dedi ki; Yunanlılar da dâhil olmak üzere İtilâf kuvvetle-

rine karşı başlamış olan harekâtı tatil ediniz, ikincisi Türkiye'de Erme-

nilere karşı icra edilmekte bulunan katliamdan sarfınazar ediniz! İşte 

bu iki şeyi yaptığınız halde İstanbul size terk olunacaktır. Fakat bu iki 

harekette bulunmadığınız takdirde sulh şeraiti fevkalâde fena olacak-

tır. "
26

 

Görüldüğü gibi, bu ifade İngiltere'nin Dışişleri Bakanlığı'na gön-

derdiği mektuptan alıntıdır. İngiltere'nin teklifidir. Yine bu toplan-

tıda Atatürk şöyle demiştir: 

"İkinci teklif ki, memleket dâhilinde katliam yapılmaması, Erme-

nilere karşı bu, gayrivarit idi. Memleketimiz cümlemizce malûmdur. 

Hangi kıtasında Ermenilere karşı katliam yapılmıştır. Veya yapılmak-

tadır. Harbi genelin bidayeti safahatında bahsetmek istemem ve zaten 

itilaf devletlerinin de bahsettikleri bittabi maziye ait fazahat değildir. 

Bugün memleketimizde bu gibi fecayiin icra edildiğini iddia ederek, 

bundan sarfınazar etmenizi talep ediyorlardı ...”
27
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