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Yıldırım Koç
Emperyalistlerin soykırım yalanı, Dr.Doğu Perinçek’in Strazburg’da AİHM’de 28 Ocak 2015 günü
yaptığı savunmayla çökertildi. AİHM’in vereceği nihai kararla, bu emperyalist yalan kesin bir biçimde
sona erdirilecek.
Türkiye’ye yönelik bu emperyalist saldırı bugün İşçi Partisi Genel Başkanı Dr.Doğu Perinçek
tarafından geri püskürtüldü. Neredeyse 50 yıl önce de Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali
Aybar, bu doğrultudaki bir saldırıyı engellemişti.
ABD 1965 yılında Vietnam Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne (Kuzey Vietnam) saldırdı. Bunun
üzerine ABD’nin işlediği savaş suçlarını yargılamak üzere Bertrand Russell’in girişimiyle 1966 yılı Kasım
ayında Russell Mahkemesi oluşturuldu. Bu mahkemede TİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar da
yargıç olarak yer aldı. Diğer yargıçlardan bazıları Simonne de Beauvoir, İsaac Deutscher, Bertrand
Russell, Jean‐Paul Sartre, James Baldwin, Wolfgand Abendroth, Peter Weiss idi.
Mahkeme ilk oturumunu 2 Mayıs 1967 günü Stockholm’de gerçekleştirdi. Yargıçlar heyeti daha
sonra Vietnam’a giderek bir ay süreyle gözlemlerde bulundu ve ABD emperyalizminin vahşetine
doğrudan tanıklık etti. Mahkemenin 1 Aralık 1967 günü açıklanan kararında ABD altı noktada suçlu
bulundu. Bu kararın altında TİP Genel Başkanı M.Ali Aybar’ın da imzası vardı.

SOYKIRIM İDDİASINI AYBAR ÖNLEDİ
Mahkeme karar taslağını Jean‐Paul Sartre hazırlamıştı. Bu karar taslağında, soykırımın insanlık
tarihinde eski bir suç olduğu belirtiliyor ve bu arada da “Ermeni soykırımı”ndan söz ediyordu. M.Ali
Aybar karar taslağının bu bölümüne karşı çıktı. Türklerle Ermenilerin yüzyıllar boyunca yanyana, içiçe
yaşamış, bu yüzden pek çok ortak yanları bulunan iki halk olduğunu belirtti. İki toplum arasındaki
sürtüşmelerin 19. yüzyılın sonlarına doğru, büyük devletlerin Osmanlı İmparatorluğu’nun
parçalanmasını amaçlayan kışkırtmaları sonucunda başladığını anlattı. Birinci Dünya Savaşı sırasında
Ruslardan destek alan Ermeni çetelerinin yöre halkını kadın, çocuk, genç, ihtiyar ayırt etmeden nasıl
öldürdüklerini, karşılıklı kıyım olduğunu, tehcir uygulamasının yalnızca bu bölgeyle sınırlı tutulduğunu
anlattı. Şunları söyledi: “Bu olaylar sınır illerinde savaş ortamında oluşmuştu. Savaşın bir uzantısı idi.
Nitekim başka illerde olmamıştır. Bundan dolayı, bu kanlı olaylar soykırım olarak nitelenemez.
Devletçe bir soykırım politikası izlendiği ileri sürülemez. Oysa soykırım olaylarının arkasında, dolaylı
biçimde de olsa, her zaman devlet vardır.”
Mehmet Ali Aybar’ın bu müdahalesi sonrasında, Jean‐Paul Sartre, mahkemenin karar taslağından
Ermeni soykırımı ile ilgili bölümü çıkarttı.
1967 yılında M.Ali Aybar’ın vatan savunması, 2015 yılında Dr.Doğu Perinçek tarafından
tamamlandı.

TÜRK‐İŞ VATANSEVERLER ARASINDA DEĞİLDİ
Aydınlık’ın 23 Ocak 2015 günlü sayısında sürmanşette, “Türk‐İş: 28 Ocak’ta Strazburg’dayız. Genel
Başkan Ergün Atalay: AİHM’de Perinçek’in Yanındayız” yazıyordu. Sürmanşetin hemen altındaki
bilgiye göre de, Türk‐İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, 28 Ocak’ta Strazburg’da görülecek davaya
temsilci göndereceklerini ifade etmişti. Gazetenin 7. sayfasında yer alan kocaman haberde, “Türk‐İş:
AİHM’de Perinçek’in Yanındayız” başlığı altında bu doğrultudaki açıklamalar ve bazı resimler yer
alıyordu.
Türk‐İş 28 Ocak’ta Strazburg’da temsil edildi mi?
HAYIR!
Türkiye açısından böylesine önemli bir konuda vatanı savunanlar Dr.Doğu Perinçek ve çeşitli
görüşlerden vatanseverlerdi. Bu vatanseverler arasında Türk‐İş yoktu.

