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Kaynak Yayınları, “Ermen" Sorunu”na "l"#k"n belgeler" yayımlamayı 
sürdürüyor. Uluslararası hukuk l"teratürüne Per!nçek-"sv!çre davası ola-
rak geçen davada A$HM’ce ver"len  kararın yanısıra  Dr. Per"nçek’"n Temy"z 
Mahkemes"’nde yaptı%ı savunma ve savcılara verd"%" sorgu da k"tapta yer 
alıyor. 

Avrupa $nsan Hakları Mahkemes"’n"n &' Aralık ()&* tar"h"nde açıkladı%ı 
karar b"rçok bakımdan öneml"d"r. 

 “Ermen" Sorunu” hem  tar"hsel kökler" bakımından  hem de konu hak-
kında d"le get"r"len  çel"#k"l" dü#ünceler neden"yle karma#ıktır; kötü n"yetl" 
çabalarla f"kren "y"ce karı#tırılmı#, kavramlar, olgular "ç "çe geç"r"lm"#t"r. Da-
hası, zaman "ç"nde traj"k sonuçlar do%uran bu duyarlı sorun, bell" çevrelerce 
Türk"ye’ye kar#ı b"r kara propaganda malzemes" olarak kullanılmı#tır. Ulus-
lararası kamuoyu, s"yasal hesaplar güden ABD ve AB’l" odaklarca, Türk"ye’y" 
a#a%ılamak, ulusal gururunu renc"de etmek üzere yönlend"r"lm"#t"r.

Uluslararası b"r mahkeme olan Avrupa $nsan Hakları Mahkemes"’n"n, 
Türk tezler"n" d"le get"ren Dr. Do%u Per"nçek’"n yaptı%ı savunmaya kulak ver-
mes",  üzer"nde ayrıca önemle durulması gereken b"r husustur. Mahkeme, 
sonuç "t"bar"yle, Per"nçek-$sv"çre davasında $sv"çre’y" mahkum eden kara-
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rını  Avrupa $nsan Hakları Sözle#mes"’n"n &). maddes"nde "fades"n" bulan 
“"fade özgürlü%üne” dayandırmı#tır ama karar "ncelend"%"nde esasa "l"#k"n  
hususlar üzer"nde durdu%u da açıkça görülmekted"r.  

Bu açıdan, A$HM kararı “Ermen" Sorunu” tartı#malarında yen" b"r sayfa 
açıyor. Mahkemen"n "k" yargıcının "fadeler"yle “Per"nçek davası, A$HM’n"n 
bugüne kadar ele almadı%ı "k" hukuk" sorunu ele alıyor: Ermen" soykırımı 
"dd"aları ve soykırımın "nkârının suç sayılması.” 

Görüldü%ü g"b" bu kararla b"rl"kte büyük b"r tartı#ma ba#lamı# ve daha 
bugünden gen"# b"r kes"me mal olmu#tur. D"%er b"r dey"#le, karalama devr", 
tek yanlı propaganda kampanyaları ger"de kalmı#tır. Gerçekler" konu#ma-
nın, tar"hsel hak"kate ula#maya çalı#manın zamanı gelm"#t"r. 

Kaynak Yayınları bugüne kadar büyük b"r hassas"yetle “Ermen" Sorunu” 
konusunda özgün, b"l"msel, tar"hsel gerçeklere ba%lı pek çok yayına "mza 
attı. A$HM kararını ve bununla b"rl"kte Dr. Per"nçek’"n  savunma ve sorgula-
rını yayımlamamız da bu çabanın b"r devamı olarak görülmel"d"r. 
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$#bu karar A$HS'n"n 44/2 maddes"nde bel"rt"len ko#ullar çerçeves"nde kes"nle#ecekt"r.
-ekl" düzeltmelere tab" olab"l"r.
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