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ÖN SÖZ 

 

 Ermeni sorunu, gündeme geldiğinden bu yana, Türkiye Cumhuriyeti’ni 

uluslararası platformda sürekli meşgul etmektedir. Konuyla ilgili yurtdışı 

yayınların sayısının onbinler civarında olmasına karşın Türk tarafının tezini 

doğrulayan onda biri kadar eserin olmaması Ermeni soykırımı olduğu savını 

doğrulamaz. Gün ışığına çıkmayı bekleyen ve soykırım olmadığını doğrulayan 

belgelerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu belgelerin süratle değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Dünya kamuoyunda asılsız “Ermeni soykırımı” olarak kabul 

ettirilmek istenen tez, her geçen gün ortaya çıkan arşiv belgelerinin 

değerlendirilmesiyle çürütülmektedir. Sevk ve iskân kararının alınmasındaki 

haklılığı ortaya koyan bu tez aynı zamanda bir soykırım olmadığını, savaş 

koşullarında gerçekleşmiş bir mukâtele olduğunu göstermiştir.  

 Ermeni meselesi Lozan anlaşması ile sonuca bağlanmış ve Atatürk 

döneminde kapatılmış olmasına rağmen, bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti 

Devletini büyük bir mücadelenin içerisine sürüklemiş ve araştırmacılar konu ile 

ilgili kısmî çalışmalar yapmışlardır.  

 Lozan Konferansı’nda, hukukî platformda konu Türkiye açısından 

kapatılmış olmasına rağmen, daha sonraki hükümetler döneminde “sözde Ermeni 

soykırımı” olarak tekrar gündeme getirilmiştir. Günümüzde de çeşitli vesilelerle 

Ermeniler kendilerini mağdur olarak göstermeğe, Avrupa Parlamentoları ve 

Amerikan Kongresi gibi diğer ülke parlamentolarında karar tasarıları sunarak 

kanunlar çıkarmağa, okulların ders programlarına koydurmağa çalışmaktadırlar.  

 Tezin önemi bu konu hakkında, geniş bir dönemi kapsayan ve özellikle ilgili 

devletlerin belgelerine dayalı arşiv malzemelerinden hareketle hazırlanmış bir 

çalışma olmasıdır. Bu sorunun, Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde bulunduğu şartlar 

gereği zaman zaman gündeme getirilmesinden dolayı, konu hakkında tarihî 

kökenlere inilerek metodolojik bir çalışma yapılmıştır. Çalışmamızda, bu alandaki 

boşluk bir nebze olsun doldurulmağa gayret edilerek, Ermeni sorununda izlenecek 



yapıcı politikaya da ışık tutulması amaçlanmıştır. Sevk ve İskân Kanunu’nun ve 

uygulamalarının idarî ve hukukî boyutuyla ilgili belgelerin gün ışığına çıkması, 

konunun bilimsel çerçevede ispatlanması açısından önem taşımaktadır. 

 1929’da Annales okulunun Marc Bloch ve Lucien Febvre tarafından 

kurulmasıyla disiplinler arası etkileşimin yolu açılmıştır. “Tarihten soyutlanmış 

bir uluslararası politika incelemesinin inandırıcılığı düşüktür, ancak uluslararası 

politika biliminin olanaklarından yararlanmayan siyasî tarih çalışması da, daha 

büyük bir bütünle ilişkilendirilmediği ölçüde, verimsiz ve kısır kalmaya 

mahkûmdur.”1 düşüncesinden hareketle, bu çalışmamızda, tarih biliminin diğer 

sosyal bilimlerle iletişimi çerçevesinde sosyal tarih açısından kullanılan metottan 

faydalanılarak tarih, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler bağlamında konular ele 

alınmıştır. 

 Bu tezin hazırlanmasında izlenen yol, sosyal bilimler alanına giren bir 

konunun incelenmesi sırasında kullanılan araştırma tekniklerinden faydalanılarak 

takip edilmiştir. Konunun ana hatları belirlenip, genel bir bütünlük içinde belli 

başlı noktalar bilimsel çerçevede arşiv belgelerine, mevcut kaynaklara 

dayandırılarak açıklanmağa çalışılmıştır. 

 Bu çalışmanın giriş kısmında Ermeni sorununun tarihçinin sorumluluğu 

çerçevesinde işlenmesi gerektiği, bu konudaki yanıltma çabalarından bahsederek 

propagandanın önemi belirtilmiştir. 

 Birinci Bölümünde; konuya, Birinci Dünya Savaşı’nda Ermenilerin durumu 

ile başlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nda Sevk ve İskân Kanunu’na neden olan 

gelişmeler, Osmanlı toplum ve kamu düzeni içinde Ermeniler, Batının idarî ve 

hukukî yapıya müdahalesi, Ermeni ve Türk nüfusları ve Osmanlı Devleti’ni sevk 

ve iskân kararını almaya zorlayan gelişmelere yer verilmiştir. 

 İkinci Bölümde; geçici sevk ve iskân kanunu ve uygulanması, idarî ve 

hukukî açıdan 24 nisan 1915 kararı, talimatnameler, kararnameler, kanunun 

                                                           
1 Mim Kemal Öke, Ermeni Sorunu (1914-1923), TTK yayını, Ankara 1991, s.XIII. 
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uygulanmasında kusuru olanların yargılanması, kanun karşısında Batının ve 

Ermenilerin tutumu irdelenmiştir.  

 Üçüncü Bölümde; muhacirlerin durumu, ortamın şartları, bunlara yapılan 

yardımlar gerek Osmanlı arşivleri gerekse yurt dışı arşiv belgeleri kullanılarak 

ortaya konulmuştur.  

 Dördüncü Bölümde; Lozan Anlaşması’ndaki durum incelenmiştir. Lozan 

Barış Antlaşması sırasında Ermenilerin siyasî uğraşıları, Lozan Konferansı 

Azınlıklar Alt Komitesinde görüşülen Ermeni konusu, TBMM’ndeki görüşmeler 

ve Lozan’da Azınlık Hakları (madde 37-45) başlıkları altında konu incelenmiştir. 

 Beşinci Bölümde; İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında Ermeni konusunun 

gelişimine bakılmıştır. İnönü’nün dönemindeki gelişmeler ve çok partili sisteme 

geçişte yaşanan olaylara yer verilmiştir. 

 Altıncı Bölümde; 1965-1985 yılları arasında Ermeni terörü, Ermenilerin 

siyasî ve hukukî durumu, Rumlarla işbirliği, ASALA terör örgütünün kuruluşu ve 

faaliyetleri ile PKK ile olan ilişkileri saptanmaya çalışılmıştır. 

 Yedinci Bölümde; 1985 sonrasında Ermeni konusu 24 Nisan 2005 tarihine 

kadar olan gelişmelere yer verilmiştir. Bu çalışma, 90 yılla sınırlandırılmakla 

birlikte tezin bitiş süresine kadar olan son bir yıldaki gelişmelere de dış politika 

çerçevesinde yer verilmiştir. Konu, Türkiye-Ermenistan ilişkileri, Azerbaycan ve 

Karabağ’ın durumu, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği sırasındaki gelişmelere 

etkisi şeklinde işlenmiştir. Dünya kamuoyunda Ermeni konusunun yansıması, 

sözde katliâm anıtları, yasa tasarıları, ders programlarında propaganda faaliyetleri, 

son dönemde Ermeni lobisi faaliyetlerine yer verilmiştir. Ermeni tezi lehindeki 

girişimler anlatılarak, çözüm yollarının neler olabileceği tartışılmıştır. 

 Sonuçta, Ermeni meselesinde Osmanlı Hükûmeti’nin almış olduğu 

kararların ve uygulamaların gerekliliği göz önüne serilmiştir. Dost ve kardeş 

ortamında yaşayan bir toplumda, asıl amacın, sözde Ermeni soykırımın 

kullanıldığı yüzyıllık bir politikayla, Türk topraklarını bölmeye yönelik “Doğu 

Sorunu” plânının bir parçası olduğunu irdeledik. Bu duruma karşı çözüme yönelik 
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izlenmesi gereken politikanın ana hatları çizilerek yürütülecek politikaya ışık 

tutulmaya çalışılmıştır. 

 Bütün bu Ermeni faaliyetlerine karşılık Türkiye’de yapılan tez 

çalışmalarında görüldüğü kadarıyla sevk ve iskân kanunundan günümüze kadar 

bütünüyle Türk-Ermeni ilişkilerini ele alan ve arşiv çalışmalarına dayanan bir 

çalışma bulunmamaktadır. Konular ayrıntılı olarak tek tek incelenmekle birlikte, 

hâlen arşivlerde değerlendirilmeyi bekleyen binlerce belge araştırmacılara açıktır.  

 Bu çalışmada, TBMM Arşivi, Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet 

Arşivleri, Genelkurmay Harp Tarihi Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Dairesi 

Başkanlığı Arşivi, Amerikan Elçiliği Bilgi, Belge ve Dökümantasyon 

Merkezi’nde yapılan çalışmalar sonucu toplanan belgelerle günümüze kadar olan 

Ermeni sorunu irdelenmiş ve bilinen Türk tezinin haklılığı ispatlanmıştır. Öte 

yandan, yapılan başvuruya olumlu yanıt alınamadığından, Ermenistan 

Arşivlerinden de yararlanılamamıştır. Azerbaycan Devlet Arşivi’ndeki belgeler, 

Başbakanlık Arşivi’ne getirilmiştir. Bu belgeler kitap olarak da yayınlandığından, 

buradaki belgelerden de faydalanılmıştır. Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet 

Arşivleri’ndeki Rusça belgelerden ve Rusya Federasyonu Devlet Arşivi, Sosyo-

Politik Tarihi Rusya Devlet Arşivi’nden de getirtilen belgelerden derlenen 

çalışmadan faydalanılmıştır. YÖK’ün Ermeni Meselesi Projesi çerçevesinde 

yürütülen çalışmasının raporundan faydalanılarak kullanılan Sovyet 

Arşivlerindeki, Türk-Ermeni ilişkilerine yönelik belgeler, geçerli ve etkin bir kanıt 

değeri taşımaktadır. Buralardaki arşiv belgeleri genel bir soykırımı değil, savaş 

ortamında gerçekleşen bir mukâtele şeklinin ve batılı devletlerin emelleri 

doğrultusunda kışkırtmaları olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. 

 Buna göre tezimiz, konu ile ilgili klâsik usûlde ve bilgisayar ortamında arşiv 

araştırmasının yanı sıra, Milli Kütüphane, Genelkurmay ATASE, Amerikan Bilgi-

Belge ve Dökümantasyon Merkezi, ODTÜ, Bilkent, Ankara, Hacettepe, Akdeniz 

Üniversiteleri, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Kütüphaneleri 

taranmış, gazete ve dergilerden alınan makaleler ve Internet üzerinden elde 

edilebilen belgelerin derlenmesi, değerlendirilmesi, mevcut kaynaklarla 

karşılaştırılması ve yazılması ile tamamlanmıştır.  
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  Müdürlüğü 

Ter.  : Tercüme 

TTK  : Türk Tarih Kurumu 

USNA   : United States National Archives 

v    : volume 

vdl.  : ve diğerleri 

yay.haz.  : yayına hazırlayan 

Y.MTV   : Yıldız Mütenevvî Maruzat Evrakı  

Y.PRK.AZJ  : Yıldız Perâkende Mabeyn Evrâkı, Arzuhal ve Jurnaller 

Y.PRK.AZN  : Yıldız Perâkende Evrâkı, Adliye ve Mezahib  

   Nezareti Maruzatı 

Y.PRK.DH  : Yıldız Perâkende Evrâkı, Dahiliye Nezareti Maruzatı 

Y.PRK.HH.  : Yıldız Perâkende Evrâkı, Hazine-i Hassa Nezareti  

  Maruzatı 

Y.PRK.HR.  : Yıldız Perâkende Evrâkı, Hariciye Nezareti Maruzatı 

Y.PRK.MF.  : Yıldız Perâkende Evrâkı, Maarif Nezareti Maruzatı 

Y.PRK.PT.  : Yıldız Perâkende Evrâkı, Posta ve Telgraf Nezareti 

  Maruzatı 

Y.PRK.UM  : Yıldız Perâkende Evrâkı, Umum Vilayetler Tahriratı 

Za.  : Zilkâde 
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KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR 

 

 İncelediğimiz konu ile ilgili başvurulan Kaynakları ve Araştırmaları beş 

gruba ayırmak mümkündür. Bu ayırımın ilk grubunu arşiv belgeleri, ikinci 

grubunu bu konuda yazılmış olan başvuru eserleri, üçüncü grubunu dergi ve 

gazete yazıları ile Televizyon programlarından derlenen süreli yayınlar kısmı, 

dördüncü grubunu bazı ansiklopedi ve sözlükler ve beşinci grubunu da elektronik 

işletim sistemi aracılığıyla elde ettiğimiz Internet adreslerindeki bilimsel 

çalışmalar oluşturmaktadır. 

A. KAYNAKLAR 

1. ARŞİV BELGELERİ 

1.1. TBMM Arşivi 

 TBMM Gizli Celse Zabıtlarında 1922 ve 1923 yıllarına ait celse 

görüşmelerine yer verilmiştir. Büyük Millet Meclisi’nde Lozan Konferansı’na 

ilişkin tartışmalar ve görüşler işlenmiştir.  

1.2. Başbakanlık Arşivleri 

 Ankara ve İstanbul’da yapılan araştırmalarda gerek Cumhuriyet ve gerekse 

Osmanlı Arşivlerinde konuyla ilgili belgelere ulaşılmıştır. Tezin ekler bölümünde 

bazılarının fotokopileri açıklamalarıyla birlikte verilmiştir.  

1.2.1. Cumhuriyet Arşivi 

 Cumhuriyet Arşivi’nde yapılan çalışmada Türk-Ermeni ilişkileri ile ilgili 

belgeler Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü ve Toprak İskân Genel Müdürlüğü 

Kataloglarından alınmıştır.  

 

 



 Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü Katalogu 

 Başbakanlık Teşkilatında önemli bir yeri olan, Başbakanlık Özel Kalem 

Müdürlüğü'nün 1924-1949 yılları arasında oluşan evrakı mevcuttur. Bu 

katalogdaki belgeler, 1924-1949 yılları arasında başbakanlık yapmış şahsiyetlerin 

Ermeni Patrikliği ile yaptığı yazışmalar, Ermenilerin başbakanlardan 

beklentilerini içeren mektuplarından oluşmaktadır.  

Toprak İskân Genel Müdürlüğü Katalogu 

Bu fonda, Türklerin bulunduğu Kafkasya, İran ve diğer yerlerden gelen 

mülteci, muhacir, mübâdil ve gayr-i mübadillerin Türkiye topraklarına 

yerleştirilmesi, tehcire uğrayan veya iskân yerleri değiştirilen Arap, Rum ve 

Ermenilerin iaşe, iskân, tedavi ve nakil masraflarının karşılanması ile ilgili 

belgeler bulunmaktadır. Ayrıca, mübadillere Rum ve Ermenilerden kalan emvâl-i 

metrûkenin dağıtımı, sürgün edilen veya askere alınan şahısların ailelerine yardım 

edilmesi, ülkeye gelen muhacir, mübadil ve mültecilerin üretici hale getirilmesi ile 

bunlar arasında görülen salgın hastalıklarla mücadele edilmesi gibi konuları da 

ihtiva etmektedir. Bu fon 1907-1944 yılları arasındaki belgeleri ihtiva etmektedir.  

1.2.2. Osmanlı Arşivi 

Dahiliye, Hariciye, Babıâli ve Yıldız Perâkende Evraklarının işlendiği bu 

arşivden çalışmamızda kullandığımız Ermenilerin durumu ile ilgili yazışmalar ve 

gazete haberleri bulunmaktadır. 

Dahiliye Nezareti Belgeleri (DH): 

 Gerek Sadaret'e bağlı olduğu dönemde gerekse müstakil olduğu dönemde, 

Dahiliye Nezareti'nin görev alanı içişleri ile ilgili konulardır. Burada Emniyet-i 

Umumiye, Muhaberât-ı Umumiye, Matbuât gibi kalemlerce işlerini yürüten 

Dahiliye Nezareti'nin bu birimlere ait elde edilen evrak grupları, Ermenilerle ilgili 

memur tayinleri, asker ve jandarma tensiki, sansür, çete faaliyetleri, Ermenilerin 

arasındaki mezhep çatışmaları, asayiş vukuatları, doğal âfetler ve zarar gören 

ahaliye yapılan yardımlar konularını ihtiva etmektedir. Ayrıca, Şifre Defterleri; 
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günlük haftalık ya da aylık olarak düzenlenen, Ermeni çeteleriyle ilgili asayiş 

olayları, sevk ve iskân öncesi ve sonrasında limanlara gelen ve giden Ermeni 

yolcu sayıları ile eşyanın kayıtlarının tutulduğu Jurnal Defterleri 1877-1925 

yıllarını kapsayan dönemde, bu nezaretin çalışmaları hakkındaki bilgileri 

çalışmamızda kullandık. Bu nezaretin önemli birimlerinden biri olan Kalem-i 

Mahsus Müdüriyeti'ne ait katalogda da İtilaf Devletleri’nin işgal hareketleri ile 

Ermeni çetelerinin faaliyetleri gibi Osmanlı Devleti’nin son yıllarında karşılaştığı 

meseleler yer almaktadır.  

 Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye (DH.EUM.) ve Dahiliye Nezareti 

İdari Kısım (DH.İD) belgeleri de çalışmamızda kullanılmıştır. Dahiliye Nezareti 

İdare Evrakı bir çok değişik konuları ihtiva etmektedir. Bunlardan; gayrimüslim 

ve ecnebilere ait mektepler ile kilise inşalarına ruhsat verilmesi gibi konuların 

geçtiği belgeler işlenmiştir.  

 Dahiliye Nezareti Mektubî Kalemî-Muhaberât-ı Umumiye İdaresi 

(DH.MUİ) belgeleri vilayetler ve nezaretlerle ilgili yazışmaları kapsamaktadır. 

Mektubî Kalemi, H. 1327 /M. 1909 tarihinde idarî sistemde yapılan değişiklik 

sonunda yerini Muhaberât-ı Umumiye Dairesi'ne bırakmış ve bu tarihten sonra 

Mektubî Kalemi'nin görevini bu daire yüklenmiştir. 

Divân-ı Hûmayûn, Hatt-ı Hûmayûn Tasnifi (HAT)’nde Tanzimat öncesi 

merkez teşkilatının büyük daireleri olan Divân-ı Hümayûn ve Bâb-ı Âsafî'nin 

günümüze intikal eden belge serîleri, 7 ayrı fonda tasnif edilmişlerdir. Bunlardan 

sadece biri muntazam olarak Tanzimat öncesi döneme ait olan belge serîlerini 

ihtiva etmektedir. Diğerleri ise Tanzimat öncesi ve sonrası dönemlerin tümüne ait 

belgeleri kapsamaktadır. Kullandığımız belgeler ise beşinci fonda Hatt-ı 

Hümayûn Tasnifi (21 cilt katalog) olarak geçmektedir. 

Hariciye Nezareti Defterleri (HR.) 

Osmanlı Devleti'nde, hariciye işleri vezîr-i azâm tarafından görülürdü. 

Divân-ı Hümayûn Kalemi'nin Başkatibi Reis’ül-küttâb sefirlerle görüşmeleri 

sağlardı. Zamanla Reis’ül-küttâblık dış işlerle ilgili önemli bir görev haline 
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gelmiştir. 1251 (1835) tarihinde bu unvan Umûr-ı Hariciye Nezareti'ne çevrilerek 

bu göreve ilk defa Akif Paşa atanmıştır. Dış ilişkiler, elçilerle olan görüşmeler, 

elçi ve maslahatgüzar tayinleri Hariciye Nezareti kararıyla yapılırdı. Hariciye 

evrakında Osmanlıca'nın yanında Fransızca da kullanılmıştır. Osmanlı Devleti 

öteden beri, yabancı dil bilen ve dış politika deneyimine sahip Türk asıllı eleman 

sıkıntısı ile karşı karşıya kalmıştır. Bu ihtiyaç üzerine 1821'de Bâb-ı Âlî'de 

kurulan Tercüme Odası, yabancı dil öğretmenin yanı sıra Tanzimat'ı hazırlayacak 

devlet adamlarının yetiştiği bir mektep görünümündeydi. Dönemin en önemli 

bürokratları, hatta daha sonra sadrazamları olan Âlî, Saffet ve Fuat Paşa’lar bu 

odadan yetişmişlerdir. Daha sonra ise müdür ve diğer elemanları Babıâli Tercüme 

Odası'ndan seçilmek suretiyle nezaret bünyesinde Tahrirât-ı Ecnebiye Odası 

kurulmuştur.1 Çalışmamızda tercüme odasındaki belgeler, Mektubî Kalemî 

belgeleri ve siyasî kısım belgeleri önemli yer tutmaktadır. 

Hariciye Nezareti Mektubî Kalemî Belgeleri (HR.MKT.) 

1251 (1835) yılında Reis’ül-küttablık'ın yerine kurulan Hariciye Nezareti 

1295 yılına kadar Babıâli'nin içinde yer almış ve Sadaret'le iç içe vazife 

görmüştür. Bu yıldan sonra bütün kurum ve kuruluşlarıyla müstakil bir hal 

almıştır. Nâzırın Özel Kalem Müdürlüğü'nü yürüten Mektubî Kalemi, özel kalem 

müdürü durumundaki mektubî efendinin maiyetinde çalışan müsevvid, mübeyyiz, 

mümeyyiz, serhalife ve mühimme müdüründen oluşmaktadır. Kalemin görevi, 

nazır adına yazılacak yazıları hazırlamak ve gerekli onayları aldıktan sonra Evrak 

Odası vasıtasıyla ilgili yerlere gönderilmesini sağlamaktaydı. Mektubî Kalemi 

nezaretin gerek İstanbul'daki diğer nezaret ve dairelerle gerekse taşradaki kurum 

ve kuruluşlarla olan yazışmalarını sağlayan önemli bir kalemdir. Maliye Nezareti, 

Dahiliye Nezareti, Sadaret, Zaptiye Nezareti, Ermeni Patrikliği gibi nezaret ve 

devâirle yapılan yazışmalar da merkezî yazışmalar olduğundan çalışmamızda 

kullanılmıştır. Belgelerin bir diğer özelliği de; arka yüzlerinde, defter kayıtlarına 

uygun olarak "Yunan", "Ermeni", "Rum", "İtalya", "İngiltere", "Rusya", "İsveç ve 

Norveç", "İran", "telgraf" gibi kayıtlar bulunmasıdır. Mektubî Kalemi 

                                                           
1 http://www.devletarsivleri.gov.tr  
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yazışmalarının muhteviyatı, ağırlıklı olarak şahsî ve talî meselelerden 

oluşmaktadır. Çünkü konusu siyasî, umumî, harp, mütareke ve idarî gibi daha 

önemli konulara hâiz mektubî evrakı, konularla ilgili fonlar içinde yer almıştır. 

Osmanlı topraklarında yaşayan yabancıların haklarının korunması, kilise yapım ve 

tamiri ile ilgili evrak da sayı itibariyle oldukça önemli bir yer işgal etmektedir.  

Hariciye Nezareti Siyasi Kısım (HR.SYS.) 

Bu katalogda, çalışmamızla ilgili olarak baktığımız Hariciye Nezareti'nin 

Amerika'daki Osmanlı sefaretleri ile yaptığı siyasî muhtevalı yazışmaların analitik 

envanteri mevcuttur. Hariciye Nezareti Arşivi, Tanzimat'la birlikte teşkilatlanan 

Hariciye Nezareti'ne paralel olarak oluşan "merkez arşivi" ile sefaret ve 

konsolosluklarda teşekkül eden "taşra arşivi" olmak üzere iki grupta 

toplanmaktadır. Çok az miktarda Tanzimat öncesi döneme ait evrak bulunmakla 

birlikte gerek merkez, gerekse taşra arşivlerindeki evrak, Tanzimat sonrası seksen 

yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin Tanzimat öncesi döneminin 

dış ilişkilerine ait evrakı, Sadaret Arşivi'nin fonları içerisinde bulunmaktadır. 

Çalışmamızda kullandığımız Siyasî Kısım Evrakı belgelerinde, Hariciye 

Nezareti'nin Ermeniler ve Rumlarla ilgili iç ve dış siyasî olaylarla ilgili olarak 

yaptığı yazışmalarından faydalandık.   

 Ayrıca, Osmanlı Arşivi’nde yer alan Meclis-i Vükelâ Mazbataları 

(MV.)’ndan da konuyla ilgili olanlarından yararlandık. 

Yine Osmanlı Arşivi’nde bulunan Yıldız Perâkende Evrak bölümünde 

bulunan belgeler çalışmamızda önemli bir yer tutmaktadır. Perakende Evrak 

Bölümü, Sultan II. Abdülhamid'in saltanat yıllarına ait (1876-1909), "maruzat" 

adıyla Saray'a sunulan yazılar ile Mâbeyn-i Hümayûn'da günlük muamelât 

neticesinde biriken evrakı ihtiva eder. Yıldız fonları arasında dosya sayısı 

açısından en fazla, belge cinsi açısından da çeşitlilik arz eden bölümdür. 

Perakende Evrak'ın provenans sisteme göre kısımlar şeması arşiv müdürlüğünce 

hazırlanmıştır. Bu da belgeler üzerinde çalışmayı kolaylaştırmaktadır. 
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Bu belgeler şu kataloglarda yer almaktadır. Yıldız Mütenevvî Maruzat 

Evrakı (Y.MTV.) Mütenevvî Maruzat Evrakı; Adliye ve Mezâhib Nezareti, 

Maârif, Ticaret-Nâfia ve Zaptiye Nezaretlerinden Mâbeyn'e doğrudan sunulan 

tezkire, arîza, istîzân, ve benzeri vesikalardan oluşmaktadır. Ayrıca Osmanlı 

ahalisinin Mâbeyn'e doğrudan gönderdikleri arzuhâl, şikayet, teşekkürnâme ve 

mahzar gibi vesikalar da bu bölüm evrakı arasında bulunmaktadır. Çoğunlukla 

askerî konularla ilgilidir. Asayiş meseleleri, Ermeni meselesi ve şekâvet 

hâdiseleri, sınır olayları bilgilerinden oluşmaktadır. 

  Bu fona ait kullanılan diğer belgelerin başlıkları şöyledir. Yıldız Perâkende 

Mabeyn Evrâkı, Arzuhal ve Jurnaller (Y.PRK.AZJ), Yıldız Perâkende Evrâkı, 

Adliye ve Mezahib Nezareti Maruzatı (Y.PRK.AZN), Yıldız Perâkende Evrâkı, 

Dahiliye Nezareti Maruzatı (Y.PRK.DH), Yıldız Perâkende Evrâkı, Hazine-i 

Hassa Nezareti Maruzatı (Y.PRK.HH.), Yıldız Perâkende Evrâkı, Hariciye 

Nezareti Maruzatı (Y.PRK.HR.), Yıldız Perâkende Evrâkı, Maarif Nezareti 

Maruzatı (Y.PRK.MF.), Yıldız Perâkende Evrâkı, Posta ve Telgraf Nezareti 

Maruzatı (Y.PRK.PT.), Yıldız Perâkende Evrâkı, Umum Vilayetler Tahriratı 

(Y.PRK.UM). 

1.3. Genelkurmay ATASE Arşivi 

Birinci Dünya Harbi Koleksiyonu’ndaki belgeler çalışmamızda 

kullanılmıştır. Ermenilerin isyan hareketleri, halkı kışkırtmaları, amale 

taburlarında çalışan Ermeniler, sevk ve iskân durumları ile Türk, Ermeni ve Rum 

nüfuslarıyla ilgili belgeler incelenmiştir. Ayrıca, Ermeniler tarafından katledilen 

Müslüman ahali hakkında bilgilere de yine bu koleksiyonda ulaşılmıştır. 1915 

Van ayaklanması belgeleri, yer değiştiren Ermeni ve Rum muhacirler, bunların 

nasıl sevk ve iskân olacağına dair yazışmalar da yer almıştır. 

1.4. Amerika Birleşik Devletleri Millî Arşivine Ait Belgeler 

 Burada Amerikan Bilgi ve Belge Dökümantasyon Merkezi Kütüphanesinde 

ve Bilkent Kütüphanesi mikrofilm merkezinde dönemle ilgili belgelere 
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ulaşılmıştır. Ayrıca, dönemle ilgili bazı kitapların mikrofilmleri de temin 

edilmiştir.  

 Paris Barış Görüşmelerindeki Amerikan Komisyonu’nun yazışmalarına 

ulaşılmıştır.2 Birinci Dünya Savaşı’nda Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye 

üzerine Ermenilerle ilgili yazışmaları ve belgeler de temin edilmiştir.3 Amerikan 

Yakın Doğu Bölümü yazışmalarında Türkiye üzerine yapılan Ermeni ve Kürt 

isyanları konusundaki yazışmalar da incelenmiştir. 

B. ARAŞTIRMALAR 

2. BAŞVURU ESERLERİ  

Konuyla ilgili hazırlanmış tezlerin büyük çoğunluğu kitap olarak 

basıldığından çalışmamızda bunlardan da faydalandık.4 Çalışmamızda, tarih 

çevirmeleri tarih çevirme kılavuzuna göre yapılmıştır5 Türk-Ermeni konusunda 

Osmanlı Devleti’nde görevli olan Henry Morgenthau’nun raporları da analiz 

edilmiştir. Ayrıca, Arnold Toynbee ve James Bryce’un hazırladığı kitabın 

günümüzdeki değerlendirmelerine yer verilmiştir. Toynbee’nin anıları bu anlamda 

önemlidir.6

                                                           
2 National Archives Microfilm Publications, General Records of the American Commission 

to Negotiate Peace 1918-1931, Roll 541, Volume 515 867B.00/89.  

3 Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, The World War, 1918 

Supplement 1, U.S. Government Printing Office, Washington 1928 

4 AVŞAR, Servet, Birinci Dünya Savaşı’nda İngiliz Propagandası, Ankara 2004, 1.bs.., 

KANTARCI, Şenol, Amerika Birleşik Devletlerinde Ermeniler ve Ermeni Lobisi, İstanbul 

2004. 

5 Yücel Dağlı-Cumhure Üçer, Tarih Çevirme Kılavuzu, V.cilt, Ankara 1997. 

6 TOYNBEE, Arnold J., Hatıralar: Tanıdıklarım, çev.Deniz Öktem, İstanbul 2005. 
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Ayrıca, Doç.Dr. Seyit Sertçelik tarafından Rusya arşivlerinde özellikle 

Rusya Devleti Askerî Deniz Filosu Arşivi (RDADFA) ve Rusya Devleti Tarih 

Arşivi (RDTA)’nde yapılan çalışmaları özetleyen proje dökümanlarından da 

çalışmamızda faydalandık.  

 Başvurduğumuz hâlde herhangi bir cevap alamadığımız Ermeni 

Arşivleri’nden faydalanamadık. Ancak, son dönemde yapılan çalışmalardan biri 

olan Ermeni Başbakan’ın itirafı niteliğindeki rapor7 da çalışmamıza ışık 

tutmuştur. 

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün belgeleri bir araya 

toplayarak yayınladığı kitaplardan da faydalanılmıştır. Azerbaycan konusu ile 

ilgili belgeler Devlet Arşivleri’nde mevcut olup bunlar kitap hâlinde basıldığından 

çalışmamızda yararlanma imkanı bulduk.8

Norveç’teki Avrupa Birliği Araştırma Merkezi (ARENA)’dan getirtilen bazı 

kitaplar da Avrupa Birliği kısmında kullanılmıştır. 

Özellikle kullanmakta fayda gördüğümüz bir başka çalışma da, Türk Tarih 

Kurumu bünyesindeki Ermeni Araştırmaları Masası’nın yurt dışı arşivlerde 

yaptığı çalışmalardan faydalanmak olmuştur. Böylece, çalışmamızda 

kullandığımız Türk arşiv belgelerinin yabancı arşivlerle karşılaştırmasının 

yapılması imkânı da bulunmuştur. 

3. SÜRELİ YAYINLAR 

3.1. Dergiler 

 Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, Ermeni Araştırmaları Dergisi, OTAM, 

Internet aracılığıyla elektronik ortamdaki makaleler, Armenian Review gibi 

Ermeni dergileri ve çeşitli sempozyum bildirileri de çalışmamızda kullanılmıştır. 
                                                           
7 KAÇAZNUNI, Ovanes, Taşnak Partisi’nin Yapacağı Bir Şey Yok, 1923 Parti Konferansı’na 

Rapor, Çev.Arif Acaloğlu, İstanbul 2005. 

8 Azerbaycan Belgelerinde Ermeni Sorunu (1918-1920), Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 

yayın nu:28, Ankara 2001. 

 XX



Ayrıntılarına kaynaklar kısmında bakılabilir. Bu çalışmalar, belgeye dayalı 

bilimsel makaleler olduğundan çalışmamızda önemli bir yer tutmaktadır. 

3.2. Gazeteler ve Televizyon Programları 

Türk ve yabancı gazetelere yer verdiğimiz bu bölümde çok önemli 

gördüğümüz haberlere yer vermekle birlikte gazetelerden özellikle son dönem 

gelişmeleri takip etme imkânı bulduk. Arşivlerin son 30 yılına ulaşmamız 

mümkün olmadığından, 1970’li yıllara kadar olan arşiv belgelerini kullandığımız 

çalışmada gazeteler Ermeni lobi faaliyetleri ile ilgili bilgi vermek açısından 

önemli bir yer tutmuştur. Bazı televizyon programları ile günümüz gelişmeleri 

üzerine tartışmalara da yer verme imkânımız oldu. 

4. ANSİKLOPEDİ VE SÖZLÜKLER 

Bazı kavramların tanımlarına ihtiyacımız olduğu yerde sözlük ve 

ansiklopedilere de başvurduk.  

5. ELEKTRONİK YAYINLAR 

Uluslar arası makale temini konusunda başvurduğumuz bir başka kaynak da 

elektronik ortam olmuştur. Ermeni lobi faaliyetleri, makaleler, tartışmalar üzerine 

yazılara bu şekilde ulaşma imkânımız olmuştur.  

 Kullandığımız bütün kaynak ve araştırmalar kaynaklar bölümünde 

ayrıntılarıyla verilmiştir. 

 XXI



“fiat justitia, pereat mundus”*

GİRİŞ  

 

1. Tarih-Tarihçilik  

Montesquieu’ye göre, tarihin akışını rastlantı belirlemez. Her devlette, onun 

doğuşuna, varlığını sürdürmesine ve yıkılışına yol açan genel nitelikte maddî ve 

manevî nedenler vardır. Bütün rastlantılar bu nedenlere bağımlıdır; eğer bir 

meydan savaşı, bir devletin yıkılmasına tek başına neden olmuşsa, bu ancak o 

devleti bir tek savaşla yıkılacak duruma getirmiş olan genel bir nedenin 

bulunmasıyla açıklanabilir: Kısacası bütün bireysel etkenler, ana gidiş 

doğrultusunda yer alırlar.1  

Bu bağlamda, Osmanlı Devleti’ne yönelik Doğu Sorunu (Şark Meselesi)2 da 

batının sistemli bir şekilde, Türkiye coğrafyası üzerinde hâkimiyet kurma çabasını 

açıklamaktadır. Osmanlı Devleti’ndeki gelişmelere baktığımızda, özellikle XIX. 

yüzyıldaki üç olay -Ermeni, Makedon ve Girit olayları- Avrupa Devletleri'nin, 

Osmanlı Devleti’nin yakın zamanda yıkılacağı izlenimini edinmelerine neden 

                                                           
* “Dünya yıkılsa da, bırak adalet yerini bulsun”. Morgenthau, “Bireylerin kendi adlarına 

söyleyebileceği bir söz olsa da, devletler, geleceklerinden sorumlu olduğu insanlar adına böyle bir 

söz söyleme hakkına sahip değillerdir” demiştir. Ermeni meselesi de bu sorumluluk çerçevesinde 

incelenmelidir. Bkz. Mim Kemal Öke, Ermeni Sorunu (1914-1923), Ankara 1991, s.3.  

1 E.H.Carr-J.Fontana, Tarih Yazımında Nesnellik ve Yanlılık, çev.Özer Ozankaya, Ankara 1992, 

s.49. 

2 “Şark Meselesi” kavramı; Napolyon Bonapart’ın altüst ettiği Avrupa haritasına yeniden bir şekil 

vermek amacıyla düzenlenen 1815 Viyana Kongresi’nde, özellikle de Rus delegeleri tarafından, 

Osmanlı Devleti’ndeki gayrimüslim halkın durumlarına dikkat çekmek amacıyla kullanılmış siyasî 

bir kavramdır. Bu konuda Bkz.: Bayram Kodaman, “Şark Meselesi ve Tarihî Gelişimi”, Tarihî 

Gelişmeler İçinde Türkiye’nin Sorunları Sempozyumu (Dün- Bugün- Yarın), Ankara, 1992, 

Ayr.bkz. Tahir Kodal, Musul Meselesi (Türk Basınına Göre; 1923-1926), Basılmamış Doktora 

Tezi, Ankara 2002. Matthew Smith-Anderson, Doğu Sorunu 1774-1923, Uluslar Arası İlişkiler 

Üzerine bir İnceleme, çev. İdil Eser. 



olmuştur. Bugünkü bilgiler ışığında dönüp geriye baktığımızda, bu üç bunalımın 

gerek zamanlama gerekse karakterleri bakımından birbiriyle çok yakından ilişkili 

olduğunu görebiliyoruz. Ama o günlerde yaşayanlar için bunu görebilmek kolay 

olmamıştır.3

Öte yandan, emperyalist Avrupa Devletleri4, kendi çıkarları söz konusu 

olduğunda ve bu çıkarlarını gerçekleştirmek için bir kamuoyuna ihtiyaç 

duyduklarında Şark Meselesi kavramını gündeme getirmişlerdir. Azınlıkları 

kullanarak Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmak, Türkleri önce Balkanlardan 

sonra Anadolu’dan atıp, daha sonra da geldikleri Orta Asya bozkırlarına geri 

göndermek amacını gütmüşlerdir. Bunu sağlayabilmek için de, tarihini bilmeyen 

toplumları sömürme yöntemlerini kullanmışlardır. 

Fransız hümanist düşünür Georges Duhamel’e göre; “Bütün insanlığın 

içinde çırpındığı uygarlık bunalımının karşımıza çıkardığı en ciddi sorun, çağdaş 

bilimin sağladığı güçlü araçların nasıl kullanılacağı sorunudur.” Bu çağdaş bilim 

içinde tarihin özel bir yeri vardır. “Toplum bilimlerin tacı” sayılan tarihten 

insanların pek bir şey öğrenmediği yakınması yaygındır. Hegel’in ünlü deyişiyle 

“tarihten öğrendiğimiz tek şey, insanların ondan hiçbir şey öğrenmediğidir.” 

Bunun da başlıca nedeni; tarihi kişilerin yaptığı inancıdır. Oysa, ana etken, 

bireysel olgular değil, yinelenen olaylardır.5 Arşiv belgelerini de içeren birincil 

kaynaklar bu bağlamda, geleceği kurtaracak belgeler olarak değerlendirilmelidir.  

                                                           
3 Alan Palmer, Son Üç Yüz Yıl Osmanlı İmparatorluğu, Bir Çöküşün Tarihi, İstanbul 2003, 

2.bs., s.182. 

4 Bertrand Russell, İktidar, çev. Mete Ergin, İstanbul 1976, 2. bs., s.266. Bireyin gönülsüz üyesi 

bulunduğu en önemli örgüt devlettir. Bununla birlikte, milliyet ilkesi, geçerli olduğu andan 

itibaren, bireyin bir devletin üyeliğini kendi isteğiyle kabul etmesi – ama kendi isteğine bağlı 

olmayarak kabul edilmesi- usulüne yol açmıştır. “O, eskiden bir Rus’tu belki, bir Fransız, Türk, 

Prusyalı, ya da belki İtalyan, ama öbür uluslardan olmanın bütün ayartıcılığına rağmen, bir 

İngiliz’dir şimdi”. Görüldüğü gibi, devletini değiştirme fırsatı eline geçen çoğu insan, devleti 

yabancı bir milliyeti temsil etmedikçe, “devletini” değiştirmez. Devletin gücünü arttırma 

konusunda hiçbir şey milliyet ilkesinin başarısı kadar önemli rol oynamamıştır. 

5 E.H.Carr-J.Fontana, a.g.e., s.7. 
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Geçmişe sadık kalarak, gerçeklere uygun bir yorumunun yapılması 

durumunda çarpıtılmış popüler yorumlar ortadan kalkacak diye bir şey yoktur. Bir 

ömür boyu taşınmış zihinsel refleksler bir anda bırakılamaz, hele bunların 

temelinde önemli çıkarlar varsa.6 Tarihçinin çoban yıldızı olması gibi gerçekliğe 

bağlı kalması ihtiyacı, sorumluluk fikri ile bağlantılıdır. Bu durumda arada 

sorumluluk ve ahlâk arasında da bir bağ bulunduğunu söyleyebiliriz. Ermeni 

meselesi anlatılırken, her ne kadar belgelerle konuşulsa da, bu konuda yazılmış 

gerçek dışı yorumların silinmesi zaman alacaktır. 

Bugün tarihçileri ve tarih yazıcılığı ekollerini birbirinden ayıran ilgi ve 

uygulama farklılıkları bir yana, tarihin temel amacının, mantıklı açıklamalar 

geliştirerek anlayış üretmek olduğu konusunda artık bir görüş birliği 

bulunmaktadır.7

Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar 

önemlidir. Yazan yapana doğrulukla bağlı kalmazsa, değişmeyen gerçek insanlığı 

şaşırtacak bir nitelik kazanır... Herhangi bir tarihi elinize aldığınız zaman, onun 

gerçeğe uygun olup olmadığına güven duymak için dayandığı kaynak ve belgeleri 

araştırılır. Bizim şimdiye kadar doğru bir millî tarihe mâlik olamayışımızın sebebi 

tarihlerimizin, hakikî okuyucuların belgelere dayanmaktan ziyade ya birtakım 

meddahların veya birtakım kendini beğenmişlerin hakikat ve mantıktan uzak 

sözlerinden başka kaynak bulamamak bedbahtlığıdır”.8 Türk-Ermeni ilişkileri 

üzerine yazılan propaganda mahiyetindeki yazılar da – örneğin; Bryce raporunun 

Arnold Toynbee tarafından Wellington House’un propaganda kitabı olarak 

çıkması gibi – zaman içinde doğruluğunu kaybederek, tarihin yanıltılamayacağını 

göstermiştir.  

 

                                                           
6 John Tosh, The Pursuit of History, London 1991, 2.bs., s.23.  

7 François Bédarida,vdl., Tarihçinin Toplumsal Sorumluluğu, çev. Ali Tartanoğlu-Suavi Aydın, 

Ankara 2001, 1.bs., s.68. 

8 Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Ankara 1999, s.108. 
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2. Türk-Ermeni İlişkilerinde Yanıltılmaya Çalışılan Tarih 

Politikacıların tarihi incelemelerinin asıl nedeni kendi davranışlarına yol 

gösterecek bir şeyler bulma ümididir. Aradıkları, ahlâkî bir örnek değil, kamu 

hayatında işlerine yarayacak pratik derslerdir. Bu tarih yaklaşımının uzun 

geçmişine baktığımızda, Antik Çağa ilişkin kayıtların ahlâkî ve pratik örneklerle 

dolu bir hazine gibi ele alındığı Rönesans’ta bu anlayış özellikle öne çıkmıştır. 

Örneğin; Machiavelli’nin, ülkesi Floransa için geliştirdiği reçeteler de, Prens’teki 

(Hükümdar-1515),9 meşhur aforizmaları da Roma emsallerine dayanmıştır. 

Çağcılı tarihçi Francesco Guicciardini de haklı olarak onu eleştirmiştir. “Her 

konuda Romalılardan alıntı yapmak ne kadar yanlış; onlarınkiyle aynı koşullarda 

bir kentimiz olmalı ve bunu onların sağladığı örneğe göre yönetmeliyiz ki, 

yapılacak herhangi bir karşılaştırma geçerlilik kazansın.” Guiccardini’nin örnek 

gösterme konusundaki temel itirazı, olaylar arasındaki bağlantılara önem 

verilmemesiydi. Söz konusu örneğin geçerli olabilmesi için, aynı koşulların 

hüküm sürüyor olması gerekir, oysa geçen zamanla birlikte, eski bir sorun ya da 

tanıdık bir fırsat gibi görünen şeyi farklı biçimde ele alma lüzumu doğmaktadır. 

Çünkü ona eşlik eden koşullar değişmiştir. Tarihî benzerliklerin gücüne dayanarak 

hareket etmek pek güvenilir bir yol değildir ve başarı kadar düş kırıklığına da 

götürebilir.10 Asılsız Ermeni soy kırımını Yahudi soy kırımına benzetme çabaları 

da bu örneğin kullanılmasından başka bir durum değildir. Tarihçinin temel görevi 

çağının insanının kimliğine bürünmesi (émpati), dünyayı onun gözlerinden 
                                                           
9 Nicolo Machiavelli, Prens, çev. Rekin Teksoy, İstanbul 1999, 1.bs., s.18. Machiavelli’ye göre bir 

prens; devleti ayakta tutabilmek için çoğu kez verdiği söze, iyiliğe, insanlığa, dine karşı çıkmak 

zorunda kalabilir. Bu nedenle, talihin rüzgarlarına ve değişen durumların gereklerine ayak 

uydurabilecek bir düşünce yapısına sahip olmalıdır ve olabildiğince iyilikten uzaklaşmamalı, ama 

gerektiğinde kötüye başvurmayı da bilmelidir. Prensin ahlâk anlayışı, Makyavelcilik olarak 

adlandırılan ve politikada amaca ulaşmak için, ahlâka aykırı da olsa her türlü aracı hoş gören 

anlayış, işte bu ilkelere dayandırılır. Kendisine yakıştırılan “amaç, aracı haklı kılar” tümcesini 

Machiavelli söylememiştir, ama prensin davranışının koşullardan kaynaklanmasını ve ulaşılması 

istenilen amaca uygun olmasını önermiş, elde edilen sonucun her şeyi unutturduğunu belirtmiştir. 

Prensin şiddete başvurmaya karar vermesi bir ahlâk sorunu olmayıp önceden belirlenen hedefe 

erişmeye yönelik siyasî bir seçimdir. 

10 Tosh, a.g.e., s.11. Ayr.bkz. çev. Özden Arıkan, Tarihin Peşinde, İstanbul 1997, s.12. 
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görerek, onun standartlarıyla değerlendirerek o insanın neyi, niçin yaptığını 

bulmak olmalıdır. Tarih bilgisi, bir durumu yorumlamanın ya da bir başkasına 

karşılık vermenin genellikle birden fazla yolu bulunduğunu, önümüzdeki 

seçeneklerin çoğu zaman sandığımızdan daha geniş olduğunu hatırlamamızı 

sağlar. Tarihî değişim süreci ilerlerken, eski argümanlar ya da programlar bir kez 

daha gündeme gelir. Hiçbir tarihî durum, başka bir anda tekrarlanmamıştır ve 

tekrarlanamaz da. Bir olay ya da eğilim tekrarlanıyorsa eğer koşulların, başka 

benzeri olamayacak bir bileşim oluşturmasının sonucudur ve strateji belirlenirken 

de öncelikle o koşulları dikkate almak gerekir. 

Hizmet ettiği amaç ne kadar saygın olursa olsun, geçmişe ilişkin mitler 

yaratılması, geçmişten bir şeyler öğrenme çabasıyla bağdaştırılamaz. Tarihçinin, 

geçmişe ilişkin popüler yorumları basitleştiren ya da çarpıtan mitleri yok etmek 

gibi önemli bir negatif işlevi de vardır. Kendi toplumuyla ilgili mitleri 

düzeltmenin yanı sıra tarihçi, öteki toplumların bilincini şekillendiren mitleri 

keşfederek pozitif bir işlev de görebilir. Kendi kabullerinin dışına çıkıp farklı 

ulusal gelenekleri miras almış başka ülkelerin gözlüğünü takabilmek, uluslar arası 

ilişkilerin etkili biçimde yürütülmesi açısından vazgeçilmez bir yetenektir.11 Bu 

Ermenilerin sevk ve iskânı da bu çerçevede ele alınırsa, o günün koşullarında 

Osmanlı’nın, devlet olma geleneğinden gelen meşruiyetini koruma amacının 

göstergesi olarak görülmelidir. 

Türk-Ermeni ilişkilerine baktığımızda, Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u 

almasıyla Ermeniler açısından yeni bir devir başlamıştır. Fatih, Ermenilere 

tanıdığı haklarla Ermeni tarihinde12 Rusların, İranlıların, Bizanslıların onlara 

                                                           
11 Tosh, a.g.e., s.22. 

12 Murat Adji, Kıpçaklar, Türklerin ve Büyük Bozkırın Kadim Tarihi, Ankara 2002, s.161. 

Kafkasya’da İran’la giriştikleri savaşı kaybetmek üzere iken Kıpçakların gelişini öğrenen 

Ermeniler, kendilerine güçlü bir koruyucu aramışlardır. Bu nedenle, Avrupa’da Türkleri ilk kabul 

eden ve gelişlerinden memnun olan Ermeniler olmuştur. Ermeni hükümdarı I. Hozroy kararında 

yanılmamış ve Kıpçaklar, Ermenilerin düşmanını yenmiş böylece İran’ın hâkimiyeti bitmiştir. 

Türkler ise Hazar Denizi’nin batı kısmını kendi hâkimiyetleri altına almıştır. Artık, Ermeniler 

Türklerin koruyuculuğu altına girmişlerdir. 
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tanıdığı haklardan çok daha fazlasını kısa bir sürede vermiştir. İstanbul’da birçok 

Ermeni asıllı mimar, mühendis, doktor, zanaatkâr, sarraf vardı. Bunların sosyal ve 

ekonomik durumları çok iyiydi. Meşrutiyetin ilânından sonra seçilen mecliste, 

Meclis Başkan Vekili de dahil olmak üzere 9 Ermeni milletvekili vardı. Osmanlı 

döneminde 22 general, 10 Bakan, 33 milletvekili, 10 Bakan, 7 büyükelçi, 11 

konsolos, 11 öğretim üyesi, 8 doktor general, 41 yüksek dereceli memur Ermeni 

vardı. Osmanlı Devleti bünyesinde 9.000 civarında Ermeni vatandaşı da memur 

görevinde bulunmuşlar, Osmanlı vatandaşlığı haklarından eksiksiz 

faydalanmışlardır. Fatih 1461’de Bursa’da yaşayan Ermenileri aileleriyle birlikte 

İstanbul’a getirtmiş ve Bursa Metropoliti Ovakim’i Patrik ilân ederek İstanbul’da 

bir Ermeni Patrikhanesi kurdurmuştur. İslâm dünyasında az görülen bu olayın 

ardından, Süryanî, Kıptî, Habeş kiliselerinin sorumluluğu da Ermeni 

Patrikhanesi’ne verilmiştir.13

Rum ve Ermeni toplulukları Osmanlı gücünü kaybettiğinde, güçlenip birlik 

olmuşlar ve Hıristiyan dünyasının ticarî ve kültürel temaslarından 

yararlanmışlardır. Bunlardan birçoğu Avrupa elçiliklerden ve konsolosluklardan, 

kendilerine önemli ticarî ve malî ayrıcalıklar sağlayan beratlar elde etmişlerdir.14 

Meclis-i Âli-i Tanzimat tarafından kurulan belediye komisyonuna Rum, Ermeni 

ve Yahudi cemaatından seçilenler girmiştir.15

1815 Viyana Kongresi Avrupa haritasına yeniden şekil verirken, gündeme 

gelen “Doğu Sorunu”, Avrupa’nın Osmanlı’yı önce Balkanlar’dan atma, sonra da 

misyonerlik faaliyetleriyle bölüp parçalama stratejisi olmuştur. Bu politika 

sonucunda girişilen misyonerlik faaliyetleri ile kapitülasyonlar, azınlık hakları ve 

                                                           
13 M.Hidayet Vahapoğlu, Osmanlıdan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okullar, Ankara 1997, 

s.23. Y.G. Çark, Türk Devleti Hizmetinde Ermeniler, İstanbul 1953, s.103. Müşir Mehmed 

Zeki Paşa ve Belgelerle Ermeni Olayları, yay.haz. Türkân Erbengi-Emin Kutluğ, İstanbul 2005, 

s. 107. II. Abdülhamit zamanında hazırlanan bir fezlekeye göre, Osmanlı’da çalışan bürokratların 

çalıştıkları kurumlar, görevleri ve makamlarına baktığımızda Ermenilerin aldığı görevler itibariyle 

önemli bir konumda oldukları anlaşılmaktadır. 

14 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara 2000, s.448. 

15 Lewis, a.g.e., s.391. 
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Düyûn-u Umumiye ile borçlandırma tuzaklarına alet ettikleri unsur da “sözde 

reform” vaadiyle kandırılan bazı Ermenilerdir. 

Ermenilerin çoğunun Gregoryen olması Katolik dünyasının ve Papa’nın 

dikkatini üstlerine toplamasına neden olmuş, bunu kullanarak, Protestan 

devletlerin Ortadoğu ve Anadolu’da yürüttükleri faaliyetlerin Ermeni kiliselerince 

desteklenmesini sağlamışlardır.16

Türkiye’ye gelen ilk Protestan misyonerler 1804’te kurulan “British and 

Foreign Bible Society”ye mensup olup İzmir’den Anadolu içlerine nüfuz etmişler, 

Amerikan misyonerleri ise 1819’dan itibaren gelmişlerdir. Müslümanlar 

üzerindeki faaliyetleri pek başarılı olamadığından, Doğu Kilisesi üzerine 

çalıştıklarını özellikle de Ermenilerle ilgilendiklerini görüyoruz.17  

Protestan misyoner teşkilatları arasında önemli bir konuma sahip olan 

American Board of Commissioners for Foreign Mission (Yabancı Misyonu 

Amerikan Yürütme Kurulu)18 adlı Amerikan misyoner teşkilatının, Osmanlı 

ülkesinin çeşitli bölgelerine gönderdiği elemanlarla, gayrimüslimler arasında 

mezhep farklılıklarından doğan anlaşmazlıklarda Katolik misyonerler kadar 

önemli rol oynamışlardır: Örneğin; 5 Eylül 1892 tarihinde İstanbul’daki Amerikan 

Kız Koleji Sekreteri Miss Carrie Borden’ne, Kolejin Danışma Kurulu Başkanı Dr. 

Bliss’in bildirdiğine göre okulda okuyan Ermeniler Ermenice dersi almakta ve 

okulda kayıtlı olan öğrencilerin etnik dağılımı da şöyledir; 43 Ermeni, 23 Rum, 14 

Bulgar, 10 İngiliz, 7 Amerikalı, 7 İsrail’den gelen öğrenci, 1 Türk, 1 Arnavut 

olmak üzere 106 öğrenci 1890-91 yılında okumakta iken 75’i yatılı idi. 19 Örneğin; 

Babıâli’nin 4.12.1910 tarihinde aldığı bir bilgiye göre; Nevşehir’de ruhsatsız inşa 

                                                           
16 Vahapoğlu, a.g.e., s.26. 

17 Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, İstanbul 1988, 4.bs, s.58. 

18Şenol Kantarcı, Amerika Birleşik Devletlerinde Ermeniler ve Ermeni Lobisi, İstanbul 2004, 

s.71. 

19 ABCFM, ABC 16: The Near East 1817-1919, Unit 5 Reel 533,16.7.1. Mission to the Armenians 

vols 1-2. 
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edilen Fransız Katolik Mektebi’nde, yabancı öğretmenler tarafından öğrenciler 

arasına fesatlık tohumları atılarak eğitim yapılmıştır.20

Anadolu’da misyonerlik faaliyetleri özetle bu şekilde iken, Ruslar da boş 

durmamıştır. Ermenileri Osmanlı Devleti’ne karşı kullanmak siyasetinde 

Rusya’nın payı büyüktür. Rusya, 21 Temmuz 1774 tarihli Küçük Kaynarca 

Antlaşması’nın ardından, Akdeniz’e inmek emeliyle Boğazlara hâkim olmak 

siyasetini gütmüştür.21 Bu tarihten sonra, Rusya Osmanlı toprakları üzerindeki 

siyasetine farklı bir yön vererek, bölgeye hâkim olabilmek için fırsat kollamıştır. 

Nitekim, o fırsatı XIX. yüzyılın sonlarına doğru güttüğü “Ermeni azınlığı 

kullanma” politikası ile gerçekleştirmeye çalışmıştır. Osmanlı’nın artık sona 

geldiği düşüncesinde olan Rusya için bu hiç de zor olmamıştır. Rus Çarı Nikola, 

1853’te, bir konserden çıkarken İngiliz sefiri Hamilton Seymour’la sohbeti 

sırasında ilk kez ünlü benzetmesini yapmış ve Osmanlı Devleti’nden “hasta 

adam” olarak söz etmiştir. Seymour, o gece not defterine Çarın, “Ülke 

parçalanıyor, kim bilir ne zaman çöker?” dediğini de kaydetmiştir.22  

İngiltere içinse Rusya’yı ve Fransa’yı kontrol altında tutmak, Çar 

Nikola’nın “Hasta Adam” diye nitelediği imparatorluğu kendi yandaşı ve 

müttefiki olarak ayakta tutmağa çalışmak önemli bir yer tutmuştur. Britanya 

yöneticilerinin ve Osmanlı Devleti’ndeki temsilcilerinin Babıâli’ye sundukları 

ticarî kredi olanakları, ticaretin geliştirilmesi için çeşitli öneriler, ulaşım ve 

iletişim altyapısının güçlendirilmesi için kimi projeler yalnızca İngiliz ticaretine 

pazar açmak ve sanayiine hammadde sağlamak amacına yönelik değildir. Daha 

önemlisi, Dışişleri Bakanı Lord Aberdeen’in İstanbul’a atadığı (1842) Büyükelçisi 

Stratford Canning’e verdiği talimat doğrultusunda “akıllı ve iyi düşünülmüş 

reformlar yoluyla Sultanın yönetimine istikrar getirmek” ve böylelikle “hasta”nın 

kaçınılmaz akıbetini geciktirmek ve bundan sonra azamî faydayı sağlamaktır. 

                                                           
20 BOA, F: DH.İD.1328.Z.1., D: 117, G: 17. 

21 Ercüment Kuran, “Osmanlı-Rus İlişkileri Çevresinde Ermeni Sorunu (1912-1914)”, OTAM, 

Ankara Ocak 1994, sayı 5, s.227. 

22 Palmer, a.g.e., s.128. 
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“...İngiltere tarihinin hiçbir döneminde hiçbir İngiliz kabinesi, dış ilişkiler 

konusunda hiçbir zaman bu kadar büyük yanlış yapmamıştır.”diyen Lord 

Palmerston’un Rusya tehdidinden ne kadar rahatsız olduğunu Lord Holland’a 

yazdığı mektupta bu şekilde dile getirmiştir. İstanbul’daki büyükelçilerinin 

basiretsizliği nedeniyle yardım isteği geri çevrilen Osmanlı’nın (II. Mahmut 

zamanında) Rusya’nın yanında yer alacağını düşünmüştür.23  

1838 Serbest Ticaret Anlaşması ile Osmanlı Devleti Avrupa sanayii 

ürünlerine ve imtiyazlarına kapısını açmıştır. Batılılar önce azınlıkların, özellikle 

iş bilen Osmanlı vatandaşı Ermenilerin üretkenlik ve aracılıklarını 

kullanmışlardır. Daha sonra da Kırım Savaşı sonrasında Düyûn-u Umumiye ile 

Osmanlıyı dönüşü olmayan bir borç batağına sokmuşlardır. 1870’te Avrupa’da ve 

Amerika’da yaşanan ekonomik kriz sonrası, Osmanlı’dan alacaklı olan 

sermayedarların oluşturduğu Düyûn-u Umumiye ülkedeki tüm iş ve para akışını 

denetim altına almış, böylece de Ermeni iş çevreleri büyük ölçüde devre dışı 

kalmışlardır. Bu durumdan şikayetçi olmaları üzerine de en güçlü destek 

Rusya’dan gelmiştir. Ancak, bu Ermenileri korumak adına değil, Batıyı 

sınırlarından uzak tutmak için olmuştur.24

1878 yılı Osmanlı-İngiliz ilişkilerinde kritik bir yıl olmuştur. Osmanlı 

Devleti’nin Rusya’ya ağır yenilgisi sonucu imzalanan Ayastafenos Barışı yalnızca 

Rumeli’yi parçalamakla kalmamış, ilk kez Osmanlı’nın Anadolu topraklarından 

da belirli yerlerin elden çıkmasına yol açmıştır. Bu durum, İngiltere’yi iki açıdan 

rahatsız etmiştir: Bunlar, Rusya’nın bölgede güçlü konuma gelmesi ile Hindistan 

yolunun stratejik çıkarlarına ters düşmesi ve Rusya’nın Rumeli’de ve 

                                                           
23 Uygur Kocabaşoğlu, Majestelerinin Konsolosları, İngiliz Belgeleriyle Osmanlı 

İmparatorluğu’ndaki İngiliz Konsolosları (1580-1900),  1.bs.,  İstanbul 2004, s.44 

24 Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Fransız İlişkileri 1879-1918, Başbakanlık yay., Ankara 2002, 

s.38-41. Ermeni meselesi hakkında Mösyö Nicolaides’in teşvikiyle Fransız Parlamentosu 

stenografı George Buisson’un düzenlediği konferans tutanağında, “Ermeni katliamı, İngiltere 

tarafından uydurulmuş bir masaldan ibarettir. Bunun nedeni de, Osmanlı’ya bağlı olan Mısır’ı 

daha kolay işgal edebilmek için Osmanlı’yı harita üzerinde olduğu gibi bölme isteğidir. Ama bu 

hileyi Fransız halkı çabucak anlamakta ustadır” demiştir.  
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Anadolu’daki Osmanlı gayrimüslim tebaası üzerindeki etkinliğini arttırmasıdır. 

Aynı rahatsızlığı hisseden ülkelerin de girişimiyle -Avusturya, Fransa, İtalya gibi- 

Ayastafenos Antlaşması’nın 16. maddesi, Berlin Antlaşması’nda25 61. madde 

olarak yeniden düzenlenmiştir. Böylece, Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsız 

devletler olarak tanınırken, Doğu Rumeli ve Makedonya belirli koşullar ve 

“ıslahât yapmak” şartıyla Osmanlı’nın elinde kalmış, Rusya; Kars, Ardahan, 

Batum’u elinde tutarken Doğu Bayezid’i iade etmiştir. Bu reformların, Anadolu 

topraklarında yapılmasının şarta bağlanması önemlidir.26

Bu çabalar sonucu 3 Mart 1878 tarihinde Ayastefanos Anlaşması 

imzalanmış ve 16. Maddesi ile de Ermenilerle ilgili hüküm “bu bölgede hemen 

ıslahât yapılması ve Hıristiyanların Kürtlerden ve Çerkezlerden korunmalarını 

taahhüt ettiği” belirtilmiştir.27 Ancak, Ruslar bu şekilde Osmanlı Devleti’ne 

Ermenilerin Müslüman ahalice tehdit edildiğini kabul ettirmiştir. Islahâtın 

yapılması tamamlanmadı bahanesiyle de bölgeden çekilmemişlerdir. 

Berlin Anlaşması imzalandıktan sonra hazırladıkları bir reform projesi ile 

adlî, idarî, malî ve güvenlik konularında düzenlemeler istemişlerdir. Ancak, bu 

teklifleri kabul görmemiştir. Çünkü, uygulamayı yürütecek Hindistan’da görev 

yapan İngilizler Osmanlı kanunlarını bilmedikleri gibi ne kendileri Türkçe 

biliyorlardı ne de bölgede İngilizce bilen Türk vardı. Dönemin elçisi Layard’ın 

Doğu Anadolu’da Ermenilerin zulüm gördüğünü söylemesi üzerine, Babıâli 

bölgeye 3 ayrı komisyon göndererek şikayetleri dinlemiş, jandarma ve polis 

teşkilatını organize etmiş, idarede reform yapmak gibi konularda teklif hazırlamak 

                                                           
25 Berlin Kongresi Protokolü Tercümesi, Matbaa-ı Âmire, İstanbul, 1878. 14 Haziran 1878 

tarihinde vuku’ bulan içtimaâtın birinci mazbatası tercümesidir. 

26 Kocabaşoğlu, a.g.e., s.117. 

27 Muammer Demirel, Birinci Dünya Harbinde Erzurum ve Çevresinde Ermeni Hareketleri 

(1914-1918), Ankara 1996, s.4. 
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ve Babıâli’ye sunmakla görevlendirmiştir. Komisyon çalışması sonucunda 

İngilizleri haklı çıkaracak bir rapora rastlanmamıştır.28

 

3. Savaşta Propaganda ve Lobicilik 

Millet-i sâdıka olarak Türklerin güvendiği azınlık kabul edilen Ermenilerin 

durumu XIX. yüzyılda değişmiştir. Bu değişiklik, Kafkasların Ruslar tarafından 

XIX. yüzyılda işgali ve Türkiye’nin doğu sınırında Ermeni Kilisesi’nin kurulup 

tanınmasından sonra Ermeni vali ve generallerin illeri yönetip ordulara komuta 

ettiği bir Rus Ermenistan’ının kurulmasıyla başlamıştır. Bir yandan Rus 

Ermenistan’ının siyasî ve kültürel durumu, öte yandan, Avrupa’dan gelen yeni 

milliyetçi ve liberal fikirler Osmanlı Ermenilerini özellikle yükselen orta sınıfları 

güçlü bir şekilde etkilemiş, ateşli ve aktif bir Ermeni milliyetçi hareketinin 

gelişmesini tahrik etmiştir.29

Bu tahriklerin sonucunda çıkan Ermeni isyanları özellikle 1895-1896 

yıllarında Doğu Anadolu30 bölgesinde yaygınlaşmıştır. Bu bölgedeki şehirler 

komşu illere göre daha zengin ve refah seviyesi yüksek iller olduğu hâlde, çıkan 

isyanların altında başlıca şu nedenler yatmaktadır: Ermenilerin siyaset alanında 

malum ilerlemeleri, milliyetçilik, özgürlük ve bağımsızlık duygularının Ermeni 

kamu oyunda gelişmesi, Batılı devletlerin bu fikirleri kullanarak Ermenileri 

kışkırtmaları ve bunu da Ermeni papazlarının istekleri ve çabaları ile yaymalarıdır. 

Bunu gösteren en iyi deliller de Fransa’nın İstanbul Büyükelçiliğini yapmış olan 

B.Cambon’un raporlarıdır.31 Cambon’a göre o dönem İngiltere’nin Gladstone 

                                                           
28 ATASE, KOL: BDH, KLS: 520, DOS: 1027/1024, FİH: 32. Ayr.bkz. Şaşmaz, British 

Policy..., s.273. 

29 Lewis, a.g.e., s.353. 

30 Ahmet Vefa, La Verité sur les Arméniens, Ankara 1976, s.17. 

31 Bu belgeler “Yellow Book-Sarı Kitap” olarak basılmıştır ve 1893-1897 arasındaki olayları 

kapsamaktadır. Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Fransız İlişkileri..., s.25. Fransa, Doğu 

Hıristiyanların koruyuculuğu sıfatıyla Ermenileri desteklemektedir. 

 11



kabinesi Ermenileri çok iyi karşılamış, onları destekleyeceğini ifade etmiş, bu 

yüzden de propaganda komitesi Londra’da yerleşmiştir. İki basit kavram, 

özgürlük ve milliyetçilik, Ermeni halkına benimsetilmiştir. Bunu savunacak ve 

yayacak bir propagandanın yardımıyla Türklerin idaresindeki hatalardan ve 

açıklardan faydalanarak gizli organizasyonlar kurulabileceğini düşünmüşlerdir. 

Cambon, isyankâr Ermenilerin milliyetçilik, özgürlük ve otonomi fikirlerini 

köylülere kabul ettirmek görevini üstlendiklerini iddia etmiştir. Bu durumda, Türk 

Hükûmeti’nin tutumu nasıl olabilirdi? Kendisini zarara uğratacak bu tip 

girişimleri Türk Hükûmeti onaylayabilir miydi?32

Bazı Ermeniler uzun yıllar birlikte yaşadıkları ve “Millet-i Sâdıka” olarak 

anıldıkları Osmanlı Devleti’nin zor günlerinde onları arkadan vurarak, 

topraklarını paylaşma plânları yapmışlardır. Kendilerine Anadolu’da ve ötesinde 

bağımsız bir ülke kurmağa çalışmışlar ve bu faaliyetleri de İngiltere, Fransa ve 

Rusya tarafından desteklenmiştir. Ermeni komitacılarının Osmanlı Hükûmeti’ne 

karşı takip ettikleri politika ve amaçları bugün reddedilemez kanıtlarla 

belgelenmektedir. Yeşilköy (Ayastafenos) Antlaşması’nın 16. ve Berlin 

Antlaşması’nın 61.33 maddeleriyle resmîleştirilen Ermeni Sorunu her fırsatta 

ileriye sürülmüş ve Balkan Savaşları’ndan sonra ise en kronik dönemine girerek 

günümüze kadar devam etmiştir. Bazı Ermenilerin, Birinci Dünya Savaşı’nda da, 

sayesinde refah ve servet sahibi oldukları ülkenin savunulması yerine ihaneti 

seçtiklerini görmekteyiz. İkinci Meşrutiyet’ten sonra askere alınmaları ve savaş 

                                                           
32 General Mayewsky, Massacres by the Armenians Against the Turks, ed. Azmi Süslü, Ankara 

1991, s. 12. Ermeni komitelerinin faaliyetleri için bakınız, Aspirations et Agissement 

Révolutionnaires des Comités Arméniens avant et après la Proclamation de la Constitution 

Ottomane, İstanbul 1917. Türkçesi için bkz. Ermenilerin Revan, Kars ve Kafkaslar'da 

gerçekleştirdikleri mezâlim ile Ermeni komitelerinin meşrutiyetin öncesi ve sonrası ihtilâl hareketi 

emelleri ve genel manâda İslâm ahalinin dûçâr olduğu Ermeni mezâlimi ile ilgili tab ve neşredilen 

resimli kitap ve kitapçıklar arşiv belgelerinde mevcuttur. BOA, HR.SYS., 2878/83, 21.2.1921. 

33“61. madde; Babıâli, ahâlîsi Ermeni bulunan eyâlâtta ihtiyâcât-ı mahalliyenin i’câb itdiği ıslâhâtı 

bilâ-te’hîr icrâ ve Ermenilerin, Çerkes ve Kürtlere karşı huzûr ve emniyetlerini te’mîn itmeği 

ta'ahhüd ider ve arasıra bu bâbda ittihâz olunacak tedâbiri devletlere teblîğ ideceğinden düvel-i 

müşârünileyhin tedâbir-i mezkûrenin icrâsına nezâret eyleyeceklerdir.” Kocabaşoğlu, a.g.e., s.118. 
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sırasındaki konumları da bu faaliyetlerini kolaylaştırmıştır. Vesîkalarla bütün 

bunlar yorumlanmağa gerek kalmadan ispatlanmaktadır. Osmanlı Hükûmeti’nin 

Ermenilerin isyanı sonucunda almak zorunda kaldığı “sevk ve iskân, tenkil” kararı 

ile yerleri değiştirilen bu toplumun bazı üyeleri, kendisinin sebep olduğu bu kararı 

daha sonra lehine kullanmağa çalışmıştır. 

Avrupa’da kurulmağa çalışılan uyumun bozulması, bir dünya savaşına 

gidilmesine neden olurken, Almanya’nın yanında yer alan Osmanlı Devleti de bu 

dönemde bir yandan cephelerde savaşırken bir yandan da tebaası olan Ermenilerle 

uğraşmak zorunda kalmıştır.  

Ayrıca, savaş uygulaması kalem yerine, kılıç kullanan, ancak yine de kendi 

yasalarına göre düşünmeğe devam eden politikanın kendisidir.34 Clausewitz’e 

göre, “savaş, diplomasinin başka yöntemlerle -cebrî- devamıdır”. Thornton, terörü 

“şiddet kullanımı da dahil olmak üzere olağandışı metotlarla siyasal davranışları 

değiştirmeye yönelik sembolik eylemler” olarak tanımlamaktadır. Teröristin amacı, 

kitle ile devlet arasındaki bağları zayıflatmak, halkın merkeze olan desteğini 

sarsmaktır. Sonra da, kişinin sadâkat merkezinin devlet dışı mihraklara 

kaydırılmasında zorunlu araçların kullanılacağına işaret etmektedir. Son olarak ta, 

bu amaçla gerçekleştirilen eylemlerin sembolik bir yönü olduğudur. Terör 

uygulanan kitlelerin düşüncelerini değiştirmektir. Yıkıcı faaliyetlere girişen 

devletlerin propaganda ile birlikte terörü kullanma stratejisini seçmesi “Psikolojik 

Savaş” olarak tanımlanır. Psikolojik savaş bu durumda üç safhadan oluşur; 

insanların zihinlerine etki ederek, onların tavır ve tutumlarını değiştirme safhası 

(propaganda), bu değişikliği kitleye mal ettirme safhası (endoktrinasyon), kitleyi 

belirlenmiş hedefe doğru hareket ettirme safhası (terör ve yıkıcı faaliyetler).35 

Batılı devletler, Osmanlı Devleti’nde de yürütülen psikolojik savaş ile ülke içinde 

karışıklıklar çıkararak, devletin iç işlerine müdahale etmek yetkisini kendilerinde 

görmüşlerdir. 

                                                           
34 Nejat Eslen, Tarih Boyu Savaş ve Strateji, İstanbul Mayıs 2005, 3. bs., s.89. 

35 Öke, a.g.e., s.9. 

 13



Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcında her türlü propagandanın gerçek 

değerini pek az kişi gerektiği gibi anlayabilmiştir. Birkaç kolordunun yerini 

tutacak güçte bir savaş aracı olduğu tezi o zamanlar alaycı gülümsemelerle 

karşılanmıştır. Savaşta propagandanın ya da “sözel kurşunların” ne kadar etkili 

olduğunu anlayan büyük güçler, kelime savaşını da ihmal etmemişlerdir. Alman 

Generali Ludendorf, Birinci Dünya Savaşı’nda “Bugün kelimeler muharebe 

etmektedir ve etkili kelimeler savaş kazanmaktadır, yanlış kelimeler ise 

yenilmektedir” demiştir. Savaşın gidişini, propagandanın ne ölçüde değiştirdiğini 

kestirmenin güç olduğuna inanan Marquis, “kağıt mermilerin” savaşı son derece 

önemli bir ölçüde etkilediği fikrinin hâkim olduğunu kaydetmiştir.36 M.Ö. 

500’lerde Çin’de General Sun Tzu’ya göre “bütün savaşları çarpışarak kazanmak 

ustalık değildir; ustalık, düşmanın direncini çarpışmadan kırmaktır”.37

Türklerin en zayıf oldukları saha propaganda olmuştur. Osmanlı Devleti 

zamanında da Türkiye Cumhuriyeti’nde de böyle olmuştur. Genelde pasif, 

korumacı bir tutum takınmıştır. Bu da karşı tarafa rahat hareket etme imkânı 

tanımıştır. Türkiye ve Türkler aleyhinde Amerika’da yapılan propagandaların en 

yoğun olduğu 1923 yılında, Türklere karşı olumsuz düşüncelerin kökeni üzerine 

Powell şunları söylemiştir. “...Geçmişte Hıristiyan azınlığa ve özellikle 

Ermenilere reva gördüğü zulüm politikası başta gelir. İkinci olarak dinî ön 

yargılar ve siyasî propaganda gelir ki, bunların birisinin nerede bitip diğerinin 

nerede başladığını söylemek zordur; üçüncüsü mağlup ve parçalanmış olduğunu 

kabul ettiğimiz bir ülkenin yeniden ortaya çıkışından duyduğumuz üzüntü ve hayal 

sükûtudur ve nihayet Türklerin ısrarla kendilerini savunmayı reddedişleridir.” 

Vahdettin’in kendisine şunları söylediğini de yazar; “Sizin gazeteleriniz, 

mecmualarınız, eğer yollasak bir Türk’ün yazdığı yazıyı basmazlar, eğer basılsa 

halkınız bunu okumaz, eğer okurlarsa inanmazlar. Hatta Amerika’ya Türk 

görüşünü sizin dilinizle anlatacak kalifiye birini yollasak tarafsız bir dinleyici 

                                                           
36 Servet Avşar, Birinci Dünya Savaşı’nda İngiliz Propagandası, Ankara 2004, 1.bs., s.11. 

Walther Nikolay, Birinci Dünya Harbinde Alman Gizli Servisi, çev.Emrullah Tekin, İstanbul 

1998, s.189. 

37 Eslen, a.g.e., s.244. 
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kitlesi bulabilir mi?”. Sonuçta, bu zihniyetle Türklere karşı propaganda aleyhte 

gelişmiş ve daha çabuk karar verilmesinde yardımcı bir öğe olmuştur. Hatta o 

dönemde aleyhte gönderilen yazıların gazetelerde para ettiğini itiraf eden 

Amerikalı bir gazeteci de durumun abartıldığını, bazı vahşet olaylarının hiç 

gerçekleşmediği hâlde olmuş gibi kabul edildiğini de itiraf etmiştir.38

Nitekim bu propaganda çalışmalarının bir ürünü olan, Viscount Bryce’un 

kaleme aldığı “The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire” adlı kitabın 

önsözünde eserin kendine ait olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, Propaganda Ofisi 

için çalışan Arnold Toynbee kitaba sekreterlik yapmıştır. İngiliz Hükûmeti’nin 

propaganda çalışmalarının bir parçası olarak yazılmıştır. Ancak, Ermenilerin 

sözde maruz kaldığı vahşet üzerine yazılan bu kitap, tarihçiler tarafından şüphe ile 

karşılanan “Belçika’da Alman Vahşeti” raporunun devamı niteliğindedir. Bu 

raporun da Toynbee tarafından yazıldığı ve savaş sonrası yapılan araştırmalar 

sonucunda gerçekte böyle olayların yaşanmadığının anlaşılmasıyla rafa 

kaldırıldığı bilindiği hâlde, Ermeni raporu rafa kaldırılmamıştır.39 Toynbee, 

İngiliz Hükûmeti’nin yürüttüğü savaş politikasının bir parçası olarak bu çalışmayı 

yaptırdığını anlamış olsaymış Lord Bryce’un bu kitabı yazmayabileceğini ve 

kendisinin de aynı rahatsızlığı hissedebileceğini hatıralarında da belirtmiştir.40

H.C. Peterson Alman raporu için “Bryce’un raporu yargısız infazın en uç 

örneğidir. Esasen raporun kendisi savaşta gerçekleştirilmiş en kötü vahşettir” 

demiştir. Osmanlı Ermenileri için de yazılmış olan rapor aynı ifadeleri, 

suçlamaları içermiştir. Ancak, savaşın gidişatını etkilemek açısından İngiliz 

propagandasının iyi bir parçasıydı. Almanları gaddar olarak gösterip, Amerika’yı 

savaşa sokma çabalarının ürünüydü. Osmanlı Devleti’ni de Almanya’nın yanında 

savaşta yer almış olmasından dolayı aynı gaddar tutum içinde göstermek adına bu 

rapor daha sonra Alman raporunda olduğu gibi yalanlanmamıştır. Bu raporda, 

ölenler hep Ermeniler olarak gösterilmiş, ölen Müslüman ailelerden söz 

                                                           
38Gürün, a.g.e.,  s.64. 

39 Avşar, a.g.e., s.45. 

40 Arnold J. Toynbee, Hatıralar: Tanıdıklarım, çev. Deniz Öktem, İstanbul 2005, s.180. 
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edilmemiştir ve kaynakları korumak adına isimlerine yer verilmemiştir.41 Bu 

rapor, güvenirliğini kaybettiği hâlde hâlâ bazı Ermeni yazarlar tarafından 

kullanılmaktadır. 

Ermeniler, İngilizlerin propaganda faaliyetlerinin bir unsuru olmuşlardır. 

Azınlık hakları savunuculuğu yanında, Osmanlı Devleti’nin kendi güvenliğini 

sağlamak amacıyla 1915 yılında almış olduğu sevk ve iskân tedbiri, İngiltere 

açısından suîistimale uğratılmaya hazır bir koz olmuştur. İngilizlere göre, aslında 

Ermeniler reformlarla yetineceklerdi. Ancak, İngilizlerce, “Osmanlı Devleti, 

çöküşüne neden olacakları gerekçesiyle Hıristiyanlara (böl ve yönet- divide et 

impera) politikası uygulayarak onları asimile etmişlerdir” görüşü savunulmuştur. 

İngiltere’nin propaganda faaliyetlerinin özünü tanımlayan en güzel yorum 

Ponsoby’nin sözleridir: “En can düşmanlarını bile yeterli derecede delil 

olmamasından dolayı mahkûm etmekten çekinecek şöhrete sahip kişiler, bütün bir 

milleti akla gelebilecek her türlü vahşilik ve tabii olmayan cinayetlerle suçlamak 

için öncülük yapmaktan çekinmemişlerdir.”42  

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı sırasında 1.500.000 Ermeni’yi 

katlettiğini, 1.000.000’unu zorla Müslüman ettiğini ve 1.000.000’unu da 

sürdüğünü ileri süren bazı Ermeniler ve Batılı destekçileri, 1.000.000’dan fazla 

Müslüman’ın Doğu Anadolu ve Kafkaslarda katledildiğini ve bir o kadarının da 

yerlerinden, yurtlarından edilerek sürüldüğünü göz ardı etmişlerdir. Oysa, dünya 

tarihi başka soy kırım olayları ile doludur.43 Hiçbir zaman Türkler tebaası olan 
                                                           
41 Avşar, a.g.e., s.46. 

42 Avşar, a.g.e.,  s.171. 

43 Sefa M. Yürükel, Soy kırımlar Tarihi I, Batının İnsanlık Suçları, Nicosia-Mersin 2005, s.11-

100. Başka bir soy kırım örneği, Rusya 1831, 1863 ayaklanmalarının bastırılmasında Polonyalılara 

yapılanlardır. Üstelik, bunlar Ermeniler gibi Ruslara ihanet de etmemişlerdir. Ama, Rusya bunlara 

öyle zalim müdahalelerde bulundular ki bunların Ermenilere yapılan sevk kararı ile 

karşılaştırılması bile mümkün değildir. 1917 ihtilâlinden sonra Rusya’da Bolşeviklerin, 

Sovyetlerin yaptıkları, İrlandalıların çektikleri için kimse onları suçlamaz iken, bunların Türkiye 

gibi sistematik kışkırtılmış ve sonuçta sabrı tükenmiş ve çileden çıkmış olma ve tehlikeye düşen, 

kendi varlığını koruma gibi tabii ve kutsal bir içgüdüsünün tesiri altında kalma gibi bir mazereti de 

yoktur. Ahmet Rüstem Bey, Cihan Harbi ve Türk Ermeni Meselesi, İstanbul 2001, s.79. 
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milletlere eziyet etmemişlerdir. Tam tersine, Türklerin Anadolu’ya siyasî anlamda 

yerleşmesi ile Ermeniler rahata kavuşmuşlar ve memnuniyetlerini bildirip 

padişaha sadâkat yemini dahi etmişlerdir. Bu durumla ilgili arşive dayalı 

belgelerle ispatlanan Osmanlı’nın hoşgörüsü artık herkes tarafından bilinmektedir. 

Oysa, İngilizler, Sudan’ı işgal ettiklerinde burada eli silah tutanları öldürmüş, 

1849-1851 yıllarında İrlanda’dan gıda maddelerini dışarı çıkararak 400.000 

insanın açlıktan ölmesine neden olmuşlar ve 1841-1911 yılları arasında 

İrlanda’nın nüfusu 8.196.597’den 4.381.951’e düşmüştür. 1846-1848 yılları 

arasında 3.000.000 İrlandalıyı açlıktan ölüme terk ederek ve 100 yıl süren 

Hindistan işgalinde yüz binlerce Hintliyi katlederek asıl soy kırımı 

gerçekleştirmişlerdir. Yine Ermenilerin koruyuculuğunu yapan ve 

parlamentolarında “asılsız soy kırım” tasarılarını kabul eden Fransa ise Kuzey 

Afrika’daki Tunus ve Cezayir’de 1.000.000’dan fazla Müslüman’ı öldürmekten 

geri durmamıştır. Ermenileri destekleyen ve kışkırtan Ruslar ise 1878’de ve İkinci 

Dünya Savaşı’nda yüz binlerce Kırımlı Türk’ü Sibirya’ya sürmüş, Birinci Dünya 

Savaşı sırasında yüz binlerce Kafkas Müslüman’ını güneye sürmüş ve ihtilâl 

sonrasında da 3.000.000 insanı rejime kurban etmiştir. Kızılderililerle Zencilerin 

kökünü kazımaya çalışan, İkinci Dünya Savaşı’nda yüz binlerce sivil Japon 

halkının üzerinde atom bombasını atan ve 1950-1970 yıllarında Vietnam’da 

birçok insanı katledenlere arka çıkıp gerçeklere kulak tıkayan da Amerika Birleşik 

Devletleri olmuştur. Bugün dahi Filistin’de, Afganistan’da, Azerbaycan’da, 

hemen bütün Kafkasya’da katliâmlara devam edilmektedir. Bosna’da binlerce 

Müslüman’ın öldürülmesine göz yuman batılı devletlerin kendi tarihlerindeki bu 

karanlık sayfaların her biri yüzlerce sayfalık araştırmayı gerektiren vahşetlerle 

dolu iken, asılsız “Ermeni soy kırımı”ndan söz eden ve I. Dünya Savaşı’nda 

öldürülen 1.000.000’dan fazla Müslüman’ı görmezlikten gelen bu tutumlarının ne 

derece çifte standart bir yaklaşım olduğu kabul edilmelidirler. Bu durumda, 

Osmanlı Devleti’nin aldığı zorunlu tedbirlerin sonucunda alınan “göç ettirme” 

kararının insanî boyutları da ortaya çıkmış olacaktır.44

                                                           
44 Azmi Süslü vdl., Türk Tarihinde Ermeniler, Ankara 1995, s.195.  
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Soy kırım sayılan olaylar; İkinci Dünya Savaşı boyunca Nazilerin 

Yahudilere ve diğer etnik gruplara karşı giriştikleri kitlesel kıyımlardır. 1939-

1945 arasında, 11 milyon Yahudi, 3 milyondan fazla Sovyet savaş tutsağı, birer 

milyondan fazla Polonya ve Yugoslavya sivil halkı, 200.000 civarında çingene ve 

70.000 özürlü insanın canına kıyılmıştır. 

Ayrıca, Birleşmiş Milletler’in önleyici yönde sözleşmesi olmasına rağmen, 

günümüzde de sayısız soy kırım olayı yaşanmıştır. Örneğin 1965-1966 yıllarında 

Endonezya ordusu bir milyon komünisti ve ailelerini öldürmüş, 1975-1979 yılları 

arasında Kamboçya'da Kızıl Kimerler 1.7 milyon Kamboçyalıyı katletmiş, 

1994'de Ruanda'da 500.000 Tutsi, Hutular tarafından öldürülmüş ve 1991'den 

sonra Bosna-Hersek ile Kosova'da binlerce Müslüman Sırp vahşeti sonucu 

hayatını kaybetmiştir. 

Soy kırım suçu, gerçek anlamda yukarıda örneklenmiş olan olaylarda 

işlenmiştir. İddia edildiğinin aksine, 1915 yılında Doğu Anadolu bölgesindeki 

Ermenilere yönelik uygulama, sadece güvenliğin sağlanması amacıyla Osmanlı 

Devleti toprakları içinde başka bir bölgeye göç ettirme olup soy kırım ile hiç bir 

bağlantısı yoktur. Genocide, Yunanca genoc (soy, kabile), Latince caedere 

(öldürmek) terimlerinden türemiş ve etnik olarak bir soyun yok edilmesi 

anlamındadır. Bu tanıma uygun olarak, Ermenilere yönelik sevk ve iskân 

uygulamalarına baktığımızda sistemli bir yok etme olmadığını söyleyebiliriz. 

Soy kırım; ırk, milliyet, etnik ve din farklılıkları nedeniyle insan gruplarının 

yok edilmesidir. Bu suç direkt olarak bir hükûmet tarafından veya onun rıza 

göstermesi ile işlenebilir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dünyada soy kırım 

suçunu önlemek ve cezalandırmak için 1948'de Soy Kırım Sözleşmesi'ni kabul 

etmiş ve Türkiye de bu sözleşmeye 1952 yılında taraf olmuştur. 

Ermenilerin Doğu Anadolu'da savaş ve sevk sırasında kayıplar verdikleri 

doğrudur. Ancak bu kayıplar, Doğu Anadolu'da yaşanan savaş ve isyanlar 

nedeniyle âsâyişin sağlıklı olarak sağlanamaması, araç, yakıt, gıda, ilaç 

yetersizliği, ağır iklim şartları ile tifüs gibi salgın hastalıkların yol açtığı tahribat 

sonucu meydana gelmiştir. İşin ucunu insanların canına kastetmeye kadar götüren 
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Ermeni terörünün amacı, asılsız Ermeni soy kırımı iddialarını ve Ermenilerin 

taleplerini dünya kamuoyuna duyurmaktır. Nihaî hedef ise "Büyük Ermenistan" 

rüyasıdır. Büyük Ermenistan'a giden yolda atılması gereken en önemli adım, 

lobicilik45 faaliyetleri ile asılsız iddialar konusunda kamuoyu oluşturmak ve 

Türkiye'ye yönelik emelleri gerçekleştirmektir. 

Bunun için uygulamaya konan ve "Dört T" şeklinde adlandırılan plân şu 

kavramlara dayanmaktadır: Tanıtım, Tanınma, Tazminat ve Toprak... Ermeni 

sorunu tüm dünyada terör yoluyla "tanıtılacak", bu konudaki iddialar dünya 

kamuoyunca kabul edilip Türkiye tarafından "tanınacak", asılsız soy kırımdan 

dolayı Türkiye'den "tazminat" alınacak ve "Büyük Ermenistan" rüyasını 

gerçekleştirmek için gerekli olan "toprak" Türkiye'den, Azerbaycan’dan ve diğer 

komşu ülkelerden talep edilecektir. 

"Dört T" plânına dayanak oluşturan Ermeni iddiaları ise şunlardır: 

• Türkler, Ermenistan'ı işgal ederek Ermenilerin topraklarını 

ellerinden almışlardır. 

• Türkler, 1877-78 savaşından itibaren Ermenileri sistemli olarak 

katliâma tâbi tutmuşlardır. 

• Türkler, 1915 yılından itibaren Ermenileri plânlı şekilde soy kırıma 

tâbi tutmuşlardır. 

• Ermenilerin soy kırıma tabi tutulması konusunda Talat Paşa'nın 

gizli emirleri vardır. 

• Soy kırımda hayatlarını kaybeden Ermenilerin sayısı 1,5 

milyondur. Ancak, bu sayı her geçen gün açık artırma usulü artmakta ve 5 

milyona kadar yükseltilmektedir. 

                                                           
45 Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen lobi çalışmaları için bkz. Kantarcı, a.g.e., 

s.165-201. Kévork K. Baghdjian, Le Problème arménien, du négativisme turc à l’activisme 

arménien, où est la solution?, Montreal 1985.  
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Yapılan çalışmada, bu iddialar çerçevesinde soy kırımın tarihî yönden 

geçerli olup olmadığı sorusuna cevap aranmıştır. Diğer yandan, bir parlamento, 

bir senato, bir belediye meclisi, bir şahıs, bir dernek, bir uluslar arası ya da 

bölgesel örgütün herhangi bir organı veya yetkisiz bir mahkeme kendisini yetkili 

yargı organı yerine koyup soy kırımı suçu işlendiğine dair hüküm veremez. 

Nitekim, soy kırımı iddialarının hukuken dayanaksız olduğunu anlayanlar, 

1915’te cereyan eden trajedinin hukukî değil siyasî bakımdan soy kırımı olduğunu 

söylemeğe başlamışlardır. 

Avrupa Parlamentolarında, Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerinde ve 

diğer ülkelerde alınan kararlar, tarihî ve bilimsel belgelerden çok iç politik 

hesaplara ve Türkiye’yi uluslar arası politik alanda kıskaca almaya yöneliktir. 

Siyasî merkezlerin almış olduğu Ermeni soy kırımı iddialarını destekleyen 

kararlar tarihî açıdan olduğu kadar hukuken de geçersizdir. Bazı Ermeni 

propagandacıları tüm dünyayı bu konuda yanıltarak yeni nesillere kin 

aşılamaktadır. İki ulusun arasına anlamsız nifak tohumları, Türkiye Cumhuriyeti 

sınırları içinde kendi örf ve âdetlerini ve dinlerinin gereğini özgürce yaşayan 

Ermeni asıllı Türk vatandaşlarınca değil, Ermenistan’daki ve bu ülkenin 

topraklarından fiziken ve ruhen çok uzakta bulunan dışarıdaki Ermeniler ile, oy 

avcılığı uğruna halkını boş ve tehlikeli emeller uğruna peşinden sürükleyen 

fırsatçılar tarafından ekilmeğe çalışılmaktadır.46

Ermeni sorunu uluslar arası gündeme bu şekilde yerleşirken, asıl amacın ne 

olduğu zaman içinde unutulmuş, sorun yeni Türk Devleti’nin de gündemini 

meşgul edecek ve hatta suçlayacak şekilde bir hâl almıştır. Bugüne kadar sorunun 

gündemi meşgul etmesinin ardında yatan neden, baştaki isteklerin batılı 

devletlerce hâlen devam ettiriliyor olmasıdır.  

Batılı devletler, “ulusların kendi kaderini tayin” ilkesini kullanarak, 

Osmanlı üzerinde sürdürdükleri politikalarına Ermenileri alet etmişlerdir. Bu 

amaçla, Birinci Dünya Savaşı öncesinde İngiltere’nin Osmanlı toprakları 

                                                           
46 Berna Türkdoğan, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Nisan 2003 Ermeni Özel 

Sayısı, sayı 38. s.2. 
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üzerindeki siyasî amaçlarına hizmet etmesi için, Doğu Anadolu’da bir Ermeni ve 

Kürt devleti kurarak47, Rusların güneye ve batıya açılma yollarını kapatmak, aynı 

zamanda Türklerin doğu bölgelerindeki varlığını sona erdirerek bölgeye hâkim 

olmak düşüncesi vardır. 

Doğu Sorunu kapanmış görünmekle aslında “dolaylı tutum stratejisi”48 ile 

günümüzde hâlâ devam etmektedir. Bugün, maksatlı olarak gündemde tutulmaya 

çalışılan Ermeni sorununun ne derece tutarsız olduğunu ve ne tür çıkar kaygıları 

ile ortaya atıldığını daha iyi anlayabilmek için yapılan bu çalışmada, konu Türk-

Ermeni ilişkilerinin tarihî gelişimi içinde belgelere dayalı olarak irdelenmiştir.  

 

 

 

                                                           
47 USNA Microfilm Publications, Roll 5, Target 7, 767.91/40, (Relations Between Turks & Iran 

(Persia)) 121 nolu belge, 15 Temmuz 1930 tarihli Tahran’daki Amerikan elçilik heyetinden 

Charles C. Hart’ın Tahran’daki Türk elçi ile yaptığı görüşme notlarını içeren Washington’a 

gönderdiği gizli yazıda “Türkiye-İran arasında Irak sınırının kuzeyinden Sovyet sınırına kadar 

olan bölgede olası bir Kürt devletinin İngiltere’nin isteği olduğu, ancak bunun çok uzak bir 

olasılık olarak da görülmediği, İngiltere’nin böyle bir olası devleti kontrol etmeyi umut etmesinde 

etkisini Kafkaslara kadar genişletmesinin etkili olduğu ve Sovyetlerle bir düşmanlık olması 

durumunda İngiltere’yi avantajlı duruma geçirecek bir ortam olabileceği plânlarının yattığı” ifade 

edilmektedir. 

48 Ağır bir çarpışmaya girmeden düşmana üstünlük sağlamaktır. Stratejinin amacı düşmanın 

dengesini bozmaktır. Denge bozukluğu sadece düşmanı gerisine doğru yapılan hareketlerle 

sağlanabilir. Bunun için de psikolojik alana yönelinir. Eslen, a.g.e., s.315.  
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1. BÖLÜM : BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA SEVK VE İSKÂN’A  

                         GİDEN YOL 

 

1.1. Osmanlı Toplum ve Kamu Düzeni İçinde Ermeniler 

Ermenilerin VIII. yüzyılın ikinci yarısı civarında Ağrı Dağı etrafında 

yerleştikleri iddia edilmektedir. Ermenistan, İran ve Bizans İmparatorluğu 

arasındaki M.S. 387 tarihli anlaşma ile iki vasala bağlı (tâbi) devlete ayrılmıştır. 

Batı bölgesi Doğu Roma İmparatorluğu’na, doğu bölgesi de İran’a tahsis 

edilmişti. IX. yüzyıl ortalarına kadar süren Arap hâkimiyeti sırasında da çok 

sayıda Ermeni İstanbul ve diğer Bizans topraklarına göç etmişti. Ermenilerin 

Selçuklular hâkimiyetinde iken (XI. yüzyıl) harap olması yeni bir göç dalgasına 

neden olmuştu. Ermeniler kendi topraklarını kaybederek, Akdeniz kıyılarında yeni 

bir yurt arayışı içine girmişlerdi. Ancak, kurdukları Ermeni Kilikya Baronluğu49 

uzun süre barış içinde yaşayamamıştı. Sonuçta, Memlûkların 1375’de saldırısına 

uğramakla, on binlerce Ermeni Kıbrıs, Rodos, Girit, İzmir ve Bizans 

İmparatorluğu’nun diğer bölgelerine göç etmek zorunda kalmışlardı.50  

Ermenilerin büyük çoğunluğunun geçmişte “Erzurum, Bayezid, Kars, 

Çıldır, Van, Diyarbakır, Adana, Maraş’ta” yaşadığı bilinmektedir. Adana-Maraş 

bölgesi daha çok Çukurova (Kilikya) Ermenilerini barındıran bölge olmuştu. 

Ayrıca, Osmanlı Devleti’nin en önemli şehirlerinde de Ermeniler yaşamıştı. Bu 

                                                           
49 Mehlika Aktok Kaşgarlı, “Ermeni Kilikya Baronluğu’nun Tarihinin Belgelerle İspatlanması”, 

XI. Türk Tarihi Kongresi Ankara 5-9 Eylül 1990, c.V, Ankara 1994, s.1869. Gerek 

imparatorlar gerekse Papalık “Kilikya Ermenistan Krallığı”nı Haçlı Seferlerini kolaylaştırmak, 

sonuçlandırmak için kurmak istediklerini ifade etmişlerdir. Kilikya Vasal Ermeni Baronluğu 

Ermenilere bir vatan olsun diye kurulmamıştır. Ayr.bkz. Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni 

Meselesi, İstanbul 1987.s.23. 

50 Vartan Artinian, The Armenian Constitutional System in the Ottoman Empire 1839-1863, 

İstanbul tarihsiz, s.3. Kaşgarlı, “Doğu Ermenileri” XII. Türk Tarihi Kongresi Ankara 12-16 

Eylül 1994, c.II, Ankara 1999, s.555. 



şehirlerden bazıları Bitlis, Sivas, Van, Erzurum, Harput, Tokat, Amasya, Malatya, 

Diyarbakır, Arapkir, Bayezid, Adana, Haçin, Maraş, Kayseri, Bursa, İzmir, 

İstanbul olarak bilinmektedir.51

Yaşadıkları topraklarda Ermeni nüfusunun büyük çoğunluğu zanaatkâr ve 

tüccarlardan oluşmuştu. Ticaret ve el işleri Müslümanlar ve diğer tebaaca 

yürütülse de bazı meslekler bazı gruplarla özdeşleşmişti. Ülke ekonomisinde 

önemli konumlara gelen Ermeniler, her meslekten olup belli bir iş grubuna 

girmemişlerdi. Müslümanlar ise boyacılık ve eczacılık alanını, Rumlar halıcılık, 

ayakkabı yapımını ellerinde bulundurmaktaydılar. İstanbul’da Galata ve Hasköy 

semtlerinde çok sayıda Ermeni oturmaktaydı. XVI. ve XVII. yüzyıllarda ise 

Ermeniler duvarcılık işinde de ustalıklarını göstermişlerdi. Dolmabahçe, Tophane, 

Selimiye Kışlası, Sarayburnu Sarayı, Zerhane (Hazine) merkezi gibi Osmanlı 

saraylarının hatta camilerin yapımında çalışmışlardı.52

Ayrıca, XVII. yüzyılda Ermenilerden kiremitçiler, kalemkârlar, keresteciler, 

eşekçiler, lağımcılar gibi görevlere de gelenler olmuştur. En iyi yürüttükleri 

meslekler ise ipek ve dokuma sanayi, tütüncülük, demircilik ve kuyumculuktu. 

Sultan Abdülhamid zamanında (1774-1789) Ermeni kuyumcular değerli taşlar ve 

elmas üzerine işçilikleri ile tanınmışlardı. Büyük çarşıda özel yerleri olmuştu. 

Vezirhan, Çuhacıhan, Kürkçühan, Çarşamba pazarı gibi yerlerde dükkânları vardı. 

XIX. yüzyılın ilk yarısında Ermeniler 5 bin dükkâna sahipti. 1850 yılında Osmanlı 

nüfus sayımına göre, tüccar, zanaatkâr, dükkân sahibi sayısı 35.779 civarında idi. 

Avrupa’da bile isimlerini duyurmuşlardı. Londra, Manchester gibi büyük 

şehirlerde merkezleri vardı.53

Ermeniler, Osmanlı topraklarında özellikle Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu’da dağınık olarak yaşamışlardı. Osmanlı Devleti içinde bir çoğunluk 

oluşturamadıkları gibi mezhep olarak ta parçalanmış olduklarından Türk kültürü 

ile kaynaşmaları kaçınılmaz olmuştu. Kullandıkları dil olarak Ermenice’ye 
                                                           
51 Artinian, a.g.e., s.5. 

52 Artinian, a.g.e., s.7. Ayr.bkz. İhsan Sakarya, Belgelerle Ermeni Sorunu, Ankara 1984, s.23. 

53 Artinian, a.g.e., s.8. Çark, a.g.e., s.44. 
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Türkçe’den de aktardıkları kelimelerle toplum içinde Türk göreneklerini 

benimseyerek yaşamışlardı. Edebiyat, sanat alanında verdikleri eserlerle Osmanlı 

sosyal hayatında önemli bir yere sahip olmuşlardır. Köylerde yaşayan Ermeniler 

çiftçilikle uğraşırken, şehirdeki Ermeni toplumu ticaretle ilgilenmişlerdi. Vergi 

vermek suretiyle askerlikten de muaf olan gayrimüslim tebaa içindeki Ermeniler 

bu nedenle de kendi işleri ile ilgilenebilmişler ve Osmanlı ekonomik hayatında 

önemli bir yer edinmişlerdi. Bu durum diğer Müslüman halk arasında zaman 

zaman huzursuzluklara neden olsa da Meşrutiyet dönemine kadar Osmanlı toplum 

ve kamu hayatında diğer halklarla birlik içinde huzur ortamında yaşadıklarını 

görmekteyiz. 

Ermenilerin büyük bir kısmı ana dil olarak Türkçe’yi kullanmışlardır. Hatta 

Ermeni alfabesi ile Türkçe yayın yapmışlardır. Türk Halk Edebiyatı ürünleri 

Ermeniler arasında geniş ölçüde rağbet görmüştür. Tatyos Efendi, Nikagos, Udî 

Hrant gibi Ermeni bestekârlar çıkmıştır.54

Türkler, Ermenilerle yedi yüzyıl, Rumlarla beş yüzyıl birlikte yaşamış ve 

İstanbul’un fethinde, Avrupa’daki mezhep kavgalarında, savaşlar devam ederken 

Rumlara ve Ermenilere ticaret ve mektepleri serbest bırakılmış ve devlet 

kademelerinde görev alabilmelerine ortam sağlanmıştı. İkinci Meşrutiyet’e kadar 

da bir süre askerlikten muaf tutuldukları gibi, Patrikhane ve kilise mensubu 

olmak, çifte vatandaşlık vb. nedenlerle, %100’lere varan vergi muafiyetlerinden 

de yararlanmışlardı. Osmanlı devrinde, azınlıkların askerlik yapmamaları önemli 

bir konuydu. Gayrimüslim azınlıklar askerlik hizmetinden de muaf tutulmuşlardır. 

Buna karşılık hükûmete belli bir miktar vergi vermişlerdir. Böylece askerlik 

hizmetleri ve ülke savunması Müslümanlara bırakılmıştı.55

Osmanlı Devleti hizmetinde yüksek mertebelerde çalışan Ermeni 

vatandaşları da oldukça fazladır. Örneğin; Dışişleri Bakanı Gabriel Noradungian 

                                                           
54 Abdurrahman Çaycı, Türk-Ermeni İlişkilerinde Gerçekler, Ankara 2000, s.14. 

55 Yavuz Ercan, Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler Kuruluştan Tanzimat’a Kadar Sosyal, 

Ekonomik ve Hukukî Durumları, Ankara 2001. Hamza Bektaş, Ermeni Soykırım İddiaları ve 

Gerçekler, Bursa 2001, s.30. Çaycı, a.g.e., s.10.  
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Paşa, PTT ve Bayındırlık Bakanı Artin Davut Paşa, Maliye ve Hazine-i Hassa 

Bakanı Agop Kazazyan Paşa, Dışişleri Müsteşarı Artin Dadyan Paşa, Hazine-i 

Hassa Bakanı Ohannes Sakız Paşa, Ayan Azası Ohannes Kuyumcuyan Paşa gibi. 

Ayrıca 1876-1908 yılları arasında birçok Ermeni de milletvekilliği yapmıştı.56

Sultan Abdülmecit devrinde 1839 yılında Mustafa Reşit Paşa tarafından 

duyurulan Tanzimât Fermanı sayesinde tüm uyrukluların canı, malı,ve namusu 

gibi sahip oldukları doğal haklarının güvence altına alınması, vergi konusu ve 

askerlik hizmetleri üzerine düzenlemeler hakkında ilkeler saptanmıştı. 1856 

yılında ise Islahât Fermanı ile Tanzimât Fermanı’ndaki hükümlere ek olarak bütün 

uyruğun din ve ırk farkı gözetilmeden yasa önünde eşitliği ve özgürlüğü ilkesi 

kabul edilmişti. Bu şekilde Ermeniler, diğer gayrimüslimlerle birlikte Osmanlı 

Devleti’nde Müslüman tebaa ile birlikte devlet yönetiminde söz hakkı sahibi 

olmağa başlamışlardı. Hatta Patrikliğe verilen hakları pekişmişti. 

7 Mayıs 1847 tarihinde, İstanbul Patriği Mateos ve bazı yetkililer Hâriciye 

Nâzırı Âli Paşa’nın Emirgân’daki kasrına davet edilmişti. Kendilerine Padişahın 

fermanı okunmuş, Ferman, Doğu Ortodoks Ermenileri için yeni bir yönetim 

sistemi getirmişti. Patrikhanede milletin işlerini düzenleyecek ve yönetecek, iki 

meclis bulunacaktı: Biri 14 din adamından oluşan Ruhanî Meclis, diğeri 

sivillerden oluşan 20 kişilik Cismanî Meclis. 20 Mayıs 1847 tarihinde Babıâli 

tarafından tasdik edilen bu Meclisin üyeleri 1847-1860 yılları arasında işlerini 

idare etmişlerdi. 1853’te Ermeni halkı yeni bir nizamnâme yapmak üzere bir 

komisyon kurmuştu. Hazırlanan nizamnâme 25 Mayıs 1860 tarihinde Patrik 

tarafından onaylanarak yürürlüğe girmişti. Ancak, padişah bu nizamnâmeyi geri 

çevirdiyse de Ermeni halkı 1863 Nizamnâmesi yürürlüğe girene kadar bu 

nizamnâmeyi uygulamıştır.57  

                                                           
56 Çaycı, a.g.e., s.16. Süleyman Yeşilyurt, Ermeni, Yahudi, Rum Asıllı Milletvekilleri (Atatürk, 

İnönü, Menderes, Gürsel Dönemlerinin), Ankara 1995, s.22. Noradungian’ın Türkiye 

topraklarında bağımsız bir Ermenistan devleti kurulması istekleri ve bu amaç için İtalyanlarla olan 

işbirliği hakkında bilgilere rastlıyoruz. Y.Atilla Şehirli, “Osmanlı Yönetiminde Ermeniler”, Türk 

Dünyası Araştırmaları Vakfı Tarih Dergisi, Ağustos 2000, Sayı 2000/08-164, s.29-33. 

57 Murat Bebiroğlu, Tanzimâttan II.Meşrutiyete Ermeni Nizamnâmeleri, İstanbul 2003, s.41. 
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1857, 1859 ve 1860 tarihlerindeki yaptıkları toplantılarda hazırlamağa 

başladıkları “Ermeni Milleti Nizamnâmesi” 29 Mart 1862 tarihinde Osmanlı 

Hükûmeti’ne onaylatılmıştı. Bu nizamnâme ile Ermeniler toplu şikâyet hakkına 

kavuşmuşlardı. Osmanlı topraklarında çeşitli okullar açmışlar ve basın hayatına 

girmişlerdi. Ermeniler arasında birleşme sağlanabilmişti. 

1854’te Meclis-i Âli-i Tanzimât tarafından kurulan komisyona Rum, Yahudi 

cemaatleri yanında Osmanlı Ermenileri de üye olmuşlardı. Komisyonun görevi, 

Avrupa belediye örgütü, mevzuatı ve yönetimleri hakkında rapor hazırlamak ve 

Babıâli’ye tavsiyelerde bulunmaktı.58

1863 Nizamnâmesi yapılan düzenlemelerle Fransız Anayasası’ndan 

faydalanılarak hazırlanmış ve 17 Mart’ta yürürlüğe girmişti. Bu nizamnâmeye 

göre Ermeni milleti, 140 kişilik bir genel meclise sahip olmuştu. Bu 140 kişinin, 

20’si İstanbul Kilise ilgilileri tarafından seçilen din adamlarından, 40’ı taşradan 

gelecek milletvekillerinden ve son 80’i de İstanbul semtleri tarafından seçilen 

vekillerden oluşacaktı. Bu Genel Meclis, milletin dinî işlerinin yürütülmesinden 

sorumlu olan Ruhban Meclisi’ni ve din işleri dışında kalan işleri (vakıf, okul, 

hastane yönetimi vb.) yürütmek üzere Cismanî Meclisi’ni seçmiştir. Meclis ayrıca 

ihtisas komisyonları kurarak milletin cismanî işlerini yürütmüştü. Bu 

nizamnâmenin en önemli yararı Patriğin artık bir takım kişilerin elinde oyuncak 

olmaktan kurtularak, halkın yanında yer alması olarak görülmüştür.59 Öte yandan 

Babıâli’den Patrik kaymakamına gönderilen emirle nizamnâme Komisyonu 

kurulması gerekliliğini, seçilecek kişilerin adlarının bildirilmesi istenmişti. 

Nizamnâme ve kendi içindeki yönetim şekli Ermenilere Osmanlı Devleti içinde 

ayrı bir devlet statüsünde yaşıyor görüntüsü vermiştir. 

Eğer Türkler hâkimiyetleri altına aldıkları milletlere, Hıristiyanların yaptığı 

gibi zorla başka bir dini İslâmiyet’i kabul ettirmiş olsalardı bugün ne Ermeni 

                                                           
58 Lewis, a.g.e., s.391. 

59 Bebiroğlu, a.g.e., s.76. Gülnihâl Bozkurt, Alman-İngiliz Belgelerinin ve Siyasî Gelişmelerin 

Işığı Altında Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukukî Durumu (1839-1914), Ankara 

1996, s.181. 
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meselesi ne Girit meselesi ne de Şark meselesi olurdu. Çünkü, asimile olan bir 

toplumda sorun çıkmazdı. Oysa Türkler bunu yapmadığını tam tersine herkesin 

kendi usûlüne göre ibadet etmesine izin verdiğini görüyoruz. Popescu Ciocanel’e 

göre, “Türk idaresi, altındaki milletleri Türkleştirmeye çalışmamış, onların din ve 

âdetlerine saygı göstermişlerdir. Romanya için, Rus veya Avusturya idaresi yerine 

Türk idaresi altında yaşamak bir talih eseri olmuştur. Zira aksi takdirde bugün 

Romen milleti diye bir millet olmayacaktı”.60

Nitekim, Erzurum’da Katoliklerin temsilcisi Serviyan Efendi’nin Erzuni 

karyesindeki evinde verdiği ziyafet, İslâm ve Hıristiyan cemaatleri arasındaki 

dostluğun göstergesiydi.61 Ancak, bazı Ermeniler bu dostluğa rağmen, 

Dersaâdet’te Ermeni harfleri ve Türkçe olarak basılan “Manzûme-i Efkâr” isimli 

gazetede, Ermenilerin ruhânî reisi aleyhinde ve milleti kışkırtıcı bendler 

yazdığından 2 ay süreyle Babıâli tarafından kapatılmıştı. Kapatılan bu gazetenin 

yazarı ve matbaasının kapatıldığı bu süre zarfında geçimini sağlayabilmesi için 

uluslararası bir bağış defteri açılmıştı.62 “Manzûme-i Efkâr”, “Ceride-i Teşrika” 

gibi bazı Ermenice gazeteler, Katolik mezheplerinin ve olmayanların aleyhine 

yayın yaptığından 1 ay süresiyle 28.1.1889 tarihinde tatil edilmişlerdi.63 

Görülüyor ki, Osmanlı değil Ermenileri sindirmeye yönelik bir tavır içine girmek, 

Ermenilerin kendi içindeki mezhep seçimlerinde başkasının müdahalesine karşı da 

koruyucu tavır sergilemiştir. 

Ermeni milleti okullarında vergi dahi vermeden eğitimlerini özgürce 

sürdürebilmişlerdi. Örneğin; Elazığ (Mâmûretül’aziz)’daki bir şahsın üzerine 

                                                           
60 Öke, a.g.e., s.40. 

61 Necdet Hayta, Tarih Araştırmalarına Kaynak Olarak Tasvir-i Efkâr Gazetesi, Ankara 

2001, s. 201. Tarih (11/1,7 S (safer) 1279 (4 VIII 1862). 

62 Hayta, a.g.e., s. 202. 691/2, 15 L(şevval) 1285 829 I 1869), 694/2, 26 L 1286 (9 II 1869) Sofya 

Taşnak Yürütme Komitesi’nin aldığı kararlardan biri de; Ermeni çıkarlarını savunmak için 

Ermenice bir gazete yayımlamak ve Türkiye’ye karşı propaganda yapmaktı. 31 Temmuz 1916, 

Bükreş elçiliğinden gönderilen haber için bkz. Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri (1914-

1918), c.II, Ankara 2005, s.26-29. ATASE, KOL: BDH, KLS.310, DOS:852-1260, FİH:16-4(5), 

63 BOA, F: Y.PRK.DH.1306.Ca.22, D: 3, G: 15. 
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tapulu görülen okula ve araziye vergi uygulanmak istenmesi üzerine Ermeni 

Katolik Patrikhanesi Dâhiliye Nezâreti Celilesi’ne 18.2.1910 tarihinde yazdığı 

yazıda kız-erkek karışık olan okulun ve Kilisenin vakıf arazilerinin vergiden muaf 

tutulması gerektiğini bildirmişti.64

Osmanlı Devleti, çok uluslu ve çok dinli yapısı ile göze çarpmıştır. 1914 

yılında Osmanlı Devleti’nde İslâm milleti yanında on üç ayrı cemaatin varlığından 

da söz edilmektedir. İstanbul Ortodoks Patrikhanesi’ne bağlı Rumlar, Ceneviz ve 

Venedik tâcirlerinin devamı olan Latinler, İstanbul Patrikhanesi’ne bağlı 

Gregoryen Ermeniler, Katolik Ermeniler, Mardin Patrikliği’ne bağlı Suriyeli 

Katolikler, Musul Patrikliği’ne bağlı Kaldenî Katolikler, Şam Patrikliği’ne bağlı 

Melkitler, Museviler, Bulgar Kilisesi’ne bağlı Bulgar Katolikleri, Maruniler, 

Nasturiler’dir. Bu cemaatlerden, devlete karşı dinî liderleri sorumluydu. Vergileri 

bu kişiler toplar, aralarındaki adlî sorunları kendi mahkemelerinde çözüme 

bağlarlardı. Bu cemaatler dillerinde ve dinlerinde serbest bırakılmış, iktisadî 

yaşamlarına müdahale edilmemişti.65

Ermenilerin, Osmanlı toplum ve kamu düzeni içinde diğer milletlerle 

birlikte bu denli hoşgörü ortamında yaşarken, bazı devletlerin Osmanlının 

içişlerine karışmağa başlaması ile şartların değiştiğini görmekteyiz. 

 

1.2. Batının İdarî ve Hukukî Yapıya Müdahalesi 

Ermenilerin Osmanlı Devleti’ndeki ilk ayrılık hareketleri, 1828-1829 

Osmanlı-Rus savaşında ortaya çıkmıştır. Rus ordusuna, Osmanlı ordusunun 

harekâtı ve mevkî hakkında bilgi vermekle Doğu Anadolu’nun işgalini 

kolaylaştırmışlardı. Böylece, Kars ve Ahıska’dan sonra Erzurum’da da karışıklar 

çıkarmışlar, bu kalelerin düşmesine neden olmuşlardı.66  

                                                           
64 BOA, F: DH.MUİ.1328.Ra.16, D: 69-3, G: 1. 

65 Öke, a.g.e., s.43. 

66 Demirel, a.g.e., s.2. 
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Osmanlı Hükûmeti, 1828 yılındaki Rus entrikalarına yardımcı olmakla suçlu 

Ermenileri bile sürgün etmeyi pek istememişti. Padişahın bu alicenaplığı bile 

yönetimin zaafı olarak gösterilmiş, Osmanlı Devleti’nin taksim edilmesinde delil 

olarak kullanılmıştır.67 Türk halkı azınlıklara kendi sayesinde rahata kavuşan 

insanlar nazarıyla bakmış ve güçlü olduğu zamanlarda bunlardan bir tehlike de 

görmemiştir. 

Ermenilerin, “millet-i sadıkâ”68 iken, Osmanlı Devleti’ne tavır almalarının 

arkasında Kürt aşiretleri ile aralarındaki toprak sorununun yattığına dair belgeler 

de Rusya Devleti Askerî Tarih Arşivinde 408 numaralı fonda bulunmaktadır. 

Buna göre, “Etrafına 10-12 kişi toplayabilen ve onların iaşesini karşılayabilen 

herhangi bir Kürt, “ağa” olarak ortaya çıkmaktaydı. Etrafındaki adamların 

kendisini terk etmemeleri için ise ağa sürekli olarak onların iaşesini karşılamak 

durumunda idi. Ağa, gelir elde etmek amacıyla, genel olarak civardaki Hıristiyan 

köylerinden birine giderek, köylülerin kendilerinin iaşelerini karşılamak zorunda 

olduklarını bildirirdi. Silâhsız köylüler ağanın isteklerini kabul etmek zorunda 

kalırlardı. Ağanın isteklerinin kabul edilmemesi durumunda, köylüler sert bir 

şekilde cezalandırılırdı. Köylüler, bu olaylar karşısında boyun eğmekten başka 

yapabilecekleri bir şey olmadığını uzun yıllardır tecrübe edinmişlerdi. Ağa, silâhlı 

gücü sayesinde köylülere kendisine taştan iki katkı bir ev yaptırır ve köylülerden 

buğday, yağ, peynir gibi gıda maddeleri alırdı. Bu eylemlerin ardından, daha ağır 

koşulları olan ikinci aşama gelirdi. Ağa, köylülerin topraklarına el koyduğunu 

ilân ederdi. Ağaların tecavüzlerinden bıkan köylüler, köylerini terk ederek, 

şehirlere göç ederlerdi. Terk edilen köylere ise Kürtler yerleşirlerdi.” Kürt aşiret 

                                                           
67 Öke, a.g.e., s.40. 

68 Cemal Paşa hatıralarında, Ermenilerin sadâkatinden şöyle söz eder: Anadolu ve Rumeli’deki 

Ermeniler Ermenice bilmez. Bütün mekteplerde Ermeni harfleriyle Türkçe okutulur ve kiliselerde 

ruhani ayin Türkçe yapılırdı. Devletin en mühim makamlarına Ermeniler getirilmiş, Osmanlı 

Devleti’ni en sadık tebaası sayılmışlardı. Cemal Paşa, Hatırat, yay.haz. Metin Martı, İstanbul 

1996, s.339. Arşiv Belgeleriyle..., c.1., s.239’daki Mayıs 1915 tarihinde verilen ifadelerde 

Sabunciyan Dikran’ın Hınçak Partisi Başkanı olduğu hâlde, Türkçe ve Ermenice yazıyı 

bilmediğini itiraf etmiştir. Kendisi gibi birçok Ermeni’nin Ermenice bilmediği, yurt dışında eğitim 

alarak Osmanlı’ya karşı hareket etmek üzere geldikleri anlaşılmaktadır. 
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ağalarının Ermenilere uyguladıkları baskılardan dolayı, Ermeniler onlara karşı kin 

ve düşmanlık beslemişlerdi. 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Rus 

birliklerinin Türk sınırını geçip Beyazıt’a girmeleri ile Ermeniler de Müslüman 

mahallerine ani baskın yaparak 1000’den fazla insanı öldürmüşlerdi. Bu olay 

üzerine, Ermeniler ve Müslümanlar arasında güvensizlik ortaya çıkmıştı. 69

Osmanlı Devleti, üzerindeki baskıdan kurtulmak amacıyla Tanzimât’la 

birlikte adalet ve mülkî teşkilatta yeni düzenlemeler yapmaya çalışmıştı. 1839 

Tanzimât Fermanı’ndan sonra Ermeniler, çok sayıda gazete çıkarmaya 

başladıkları gibi, yeni okullar da açmışlar ve misyonerler bu okullarda millî 

uyanışı sağlamaya çabalamışlardı. Rusya’da Ermeni okullarındaki öğretmenlerin 

ihtilâlci fikirler yaymasına katkıda bulunmuşlardı. 1856 Islahât Fermanı’ndan 

sonra Ermenilere neredeyse “devlet içinde devlet” (imperium in imperio) yetkileri 

veren Nizamnâme-i Millet-i Ermeniyân 30 Mart 1863 tarihinde ilân edilmiştir. 

Böylece, Ermeniler 140 üyelik bir meclisle dinî işlerin yanı sıra eğitim, sağlık, 

evkâf, vergi ve kısmen adalet işlerinde tartışarak karar vereceklerdir.70 Bu 

nizamnâme ile Ermenilere ihtilâlcilik duygusu da aşılanmıştı. 99 maddeden oluşan 

bu belgeye göre, patrik ve asillerin tahakkümü frenlenerek, Ermeni cemaatine 

kendilerini temsil etmek ve yönetmek üzere 140 üyeli bir Genel Meclis 

oluşturulmuştu. Patrik seçimi Meclisin yetkileri içine girmiştir. Böylece yönetimin 

patrik ile cemaat arasında paylaşılmasıyla, Ermeni vatandaşların kendi kendilerini 

yönetmede etkili olmaları sağlanmıştı. Ermeniler, dinî, sosyal ve kültürel 

meselelerini serbest bir şekilde kendi meclisleri kanalıyla çözümlemek, din 

adamlarını, öğretmenleri serbestçe tayin etmek imkânını kazanmışlardı. Bu 

nizamnâme Ermeni cemaatına bağımsız bir devlet statüsünde haklar sağlamıştır. 

Öte yandan, Rusya’da 1836 yılında çıkarılan nizamnâme Osmanlı’dakinin aksine 
                                                           
69 Sertçelik, a.g.e. s.9. Kafkas Cephesi Osmanlı Orduları Komutanlığı ile General Odeshelitze 

arasında geçen yazışmalardan anlaşıldığı üzere Ermenilerin Bingöl, Erzincan taraflarında bazı 

köylere saldırdıkları ve burada bazı Kürt köylerini de tahrip ettikleri buna karşılık olarak Kürtlerin 

de saldırılara cevap verdiğidir. Ruslara saldırı olmayacağı, aradaki dostluğun devamı için 

çalışılması için karşılıklı yardımlaşmaları gerektiği ifade edilmiştir. Arşiv Belgeleriyle..., c.1, 

2005, s.128-129. 

70 Demirel, a.g.e., s.3. 
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Ermenileri asimile etmeğe, din ve kültürlerini Rus toplumu içinde eritmeğe 

yönelik olmuştur.71

1864 Vilâyet ve 1871 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilâyet Nizamnâmeleri’ne 

göre, mahallî yönetime yerel halktan –Müslüman ve gayrimüslim- katılımını 

sağlayacak şekilde meclisler ihdas edilmiştir. Vilâyetin alt birimlerinde çalışan bu 

meclislerden başka, bir de vilâyet yönetiminde bir tür danışma organı olan ve 

yılda bir toplanan Vilâyet-i Umumî Meclisi bulunmaktaydı. Bu meclislere 

katılımda din ve mezhep ayrımı yapılmamasının nedeni, Osmanlı Devleti gibi çok 

uluslu ve çok dinli bir devletin XIX. yüzyıl dünyasının “eşitliğine” ayak 

uydurması için düşünülmüş bir tedbir olarak algılanmıştır. Aynı zamanda da dinî 

cemaatlerin kendi özgün hukuk ve yargı kurumunun dışında lâik bir imparatorluk 

yönetimi ve hukuk yapısının doğuşunu gösteren bir belirtiydi. İdare 

meclislerindeki gayrimüslim üyelerle, ruhanî reisler ve Müslüman üyelerle 

memurlar arasında eskisi gibi bir çekişme olmadığı, bunun Babıâli’nin “titiz 

davranışı” sonucu olduğu belirtilmişti. Vilâyetin yargı organlarının oluşumunda 

da çoğulcu bir dinî kompozisyon güdülmüş, bu usûl “yargı işlerinin cemaatlerinin 

dinî mahkemelerinden alınıp, standart hukuk uygulamasına geçiş yolunda bir 

adım” olarak değerlendirilmiştir.72

Hukuk alanında da Avrupa’dan örnek alınmış ticaret, ceza, usûl ve icra 

kanunları yapılmıştı. Ancak, devletin teokratik özelliğinden vazgeçilmeden Batı 

baskısı ile kurulan adalet sistemi (nizamiye), şeriat mahkemelerinin yanı sıra 

imparatorlukta iki başlı bir adalet mekanizmasının varlığını ortaya çıkarmıştı. Söz 

konusu reformlardan sonra Avrupa’nın koşullarını yerine getirdiğine inanan 

Osmanlılar, 1869 tarihli “Tâbiiyet-i Osmaniye Kanunu” ile himaye sistemine son 

verdiklerini ilân etmişlerdi. Bu kanuna göre, Osmanlı Devleti bundan böyle 

yabancı devletlerin koruculuğunu kabul etmeyecekti. Babıâli’nin bu kararını 

büyük güçler kabul etmemekle birlikte, korunanlar bu düzenlemeyi aşabilmek için 

Avrupa devletlerine, Amerika’ya gitmiş ve o ülkenin vatandaşlığına geçerek 

                                                           
71 Çaycı, a.g.e., s.17. 

72 Öke, a.g.e., s.56. 
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Türkiye’ye dönüşlerinde kapitülasyonlardan faydalanmağa çalışmışlardı. Bu 

durum suîistimallere neden olmakla birlikte himaye sisteminin de Osmanlı’da 

devam ettiğinin göstergesiydi.73 Bu reform istekleri II. Abdülhamit döneminde 

yoğunlaşmış, muhtar idareler kurulması yolunda telkin ve baskılara kadar 

gitmiştir. II. Abdülhamit ise gerek Makedonya’da gerekse Doğu Anadolu’da 

Müslüman olmayan azınlıkların lehine ıslahât yapmayı reddetmiştir. Buna 

gerekçe olarak da Avrupa’nın dikte ettirdiği düzenlemelerin uygulandığı takdirde 

bu bölgelerin özerkliğine kavuşarak Osmanlı bünyesinden kopacaklarını 

göstermişti. Padişah, Batı’nın kendi hâkimiyet alanındaki insanların kişi hak ve 

özgürlüklerine duyarsız kalmasını eleştirmiş, Osmanlı toprağında yaşayanlarla bu 

kadar ilgilenmelerini ise sorgulamıştır. Hindistan’da Müslüman vali, kaymakam 

var mıdır ki; İngiltere, Osmanlı Devleti’nin içişlerine gelince azınlık haklarının 

savunucusu gibi davranmaktadır? Padişah İngiltere’nin Anadolu’yu parçalamak 

burada bir takım prenslikler kurmak niyetinde olduğuna inanmıştı. 

Osmanlı, Ermenilerle ilgili düzenlemeler yaparken, bir yandan da sorunları 

ile ilgilenmiştir. Örneğin; Trabzon vilâyetindeki Rum ve Ermenilerden eşkıyânın 

baskısından zarar gördükleri için Rusya’ya göç edenlerden 50 kişinin geri dönmek 

istediklerinde Rusya tarafından nâkil ve yerleştirilmeleri için bir hayli meblağ 

istenmiş, göçmenler bunu ödeyecek güçte olmadığından bu bedel Batum Sancağı 

tarafından karşılanarak kurtarılmışlardı.74

Avrupa Devletleri Balkanlarla ilgili sorunları çözüme kavuşturmak için 

toplanırken gündeme Ermenilerle ilgili durum da Ruslar tarafından getirilmişti. 

1876 İstanbul Konferansı sırasında Nerses Varjabedyan tarafından verilen raporda 

Türkiye Ermenileri üzerindeki baskılar gösterilmeğe çalışılmıştı. Konferans 

Ermeni konusunda olmadığı için rapor yankı bulmasa da İngiltere’nin dikkatini 

çekmiştir. Osmanlı-Rus Savaşı çıkması üzerine Ermeniler isteklerini barış 

görüşmelerine kadar bekletmek durumunda kalmışlardır. 

                                                           
73 Öke, a.g.e., s.56. 

74 Hayta, a.g.e.,  s. 208. 696/3,3 ZA 1285 (15 II 1869). 
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 Bazı Ermeniler, Osmanlı Devleti’ne karşı plânlar yaparken, Vatikan Kilisesi 

Osmanlı’nın gayrimüslimlere olan tavrını takdirle karşılamıştır. Mösyö Graselli 

padişahın huzurunda olmaktan onur duyduğunu ifade etmiş, Şark Katolikleri 

arasındaki ihtilâfın giderilmesinden dolayı Papa da teşekkürünü bildirmiş ve 

içişlerine müdahale olmasın diye karışmadıklarını, Babıâli ile dostane geçinmek 

istediklerini belirtmişlerdi. 1 Aralık 1880 tarihinde, Ermeni Kilikya Patriği Fratelli 

Antonio Hassun yüksek kardinallik makamına atandığından yerine başkası 

atanmıştı.75 Ermeni Katolik Patriği de dinî işlerde tanıdığı serbestlikten dolayı 

padişaha teşekkür etmiştir.76

Böyle bir ortamda yaşarken bazı Ermenilerin devlete karşı aldıkları tutumda 

misyonerlik faaliyetlerinin büyük etkisi bulunmuştur. Örneğin, Mersin’de 

Amerikan Protestan Mektebi’ni kuran şirketlerin misyonerlik faaliyetleri ile 

Anadolu Ermenilerini, Suriye Katoliklerini ve ehl-i İslâm ahaliyi Protestan 

yapmak için çalışmaları bulunmakla birlikte, bunlara mahallî idarelerin engel 

olamadığı da 10.1.1894 tarihli Dâhiliye Nezâreti’ne yazılan yazıdan 

anlaşılmaktadır.77

Ermeniler, Hıristiyan dininden olup Gregoryen, Protestan ve Katolik olmak 

üzere mezheplere ayrılmışlar, kendi içlerinde mezhep mücadelesine girişmişlerdir. 

Öyle ki, bu çatışmalar 1820 tarihine kadar inmektedir. Zorla mezhepleri 

değiştirilmek istendiğinde Gregoryen Ermeniler Katolik olmağa direnmişler ve bu 

arada Patrikhane’yi basıp patriğin zorla şapka giydirmek istemesine de karşı 

gelmişlerdir. Olayların yatışması için Osmanlı Hükûmeti’nce tedbir alınmak 

zorunda kalınmıştır.78

                                                           
75 BOA, F: Y.PRK.HR., D: 5, G: 51. 

76 BOA, F: Y.PRK.AZN. 1313, D: 16, G: 6. 

77 BOA, F: Y.PRK.MF.2.B.1311, D: 3, G: 11. 1820’lerde Türkiye’de, Amerikalı Mormon 

misyonerlerin faaliyetleri özellikle Türkler ve Ermeniler üzerine olmuştur. Seçil Karal Akgün, 

“Some Abstracts from the Mormon Missionaries About the Turks and Armenians”, Review of 

Armenian Studies, ASAM, v.1, n.1 Ankara 2002, s.56. 

78 BOA, HAT., 50241. 
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XVII. yüzyıldan itibaren Avrupalı Katolik, Protestan ve Ortodoks 

mezheplerine bağlı misyonerler, Ermeniler üzerinde yoğun bir propaganda 

faaliyetinde bulunmuşlardı. Misyonerlerin etkisi ile Hıristiyanlığa giren 

Ermeniler, kendi içlerinde de mezhep çatışması yaşamışlardı. Osmanlı Devleti bu 

çatışmalarda hakem rolü oynamıştı.79

Ancak, münferit olayların uzun süre devam ettiği belgelerden 

anlaşılmaktadır. Halep Fransa Konsolosu ve sefaret askerî ataşesinin Zeytun ve 

Maraş’taki Ermeniler hakkında yaptığı şikâyetin asıl nedeni Ermenileri 

Katolikliğe geçirerek Fransa’nın himayesi altına alma amacı taşımasıdır.80

Harput’ta Ermenilerin sebep olduğu mezhep ayrımcılığının neden olduğu 

huzursuzluklardan dolayı Katoliklerin zor durumda kaldıkları ve Devlet-i 

Âliye’de mezhep serbest olduğundan bu konuda kimseye müdahale edilemeyeceği 

memurlardan muamelede ayrım yapmadan işlem yapmaları gerektiği hakkındaki 

ferman Harput Valisi’ne gönderilmiştir. Buna göre ne Ermenilerin sözü ile 

Katoliklere ne de Katoliklerin sözü ile Ermenilere karşı âdil olmayan 

davranışlarda bulunulmayacak, mezhebini kendi rızası ile değiştirene de Devlet-i 

Âliye’ce müdahale edilmeyeceği belirtilmişti.81 Görüldüğü gibi, Osmanlı 

Ermenilere hoşgörülü davranmıştır. Bu durum karşısında, Eçmiyazin 

Katoğigosluğu’ndan Tebriz’e gönderilen piskopos efendi, ülkede yaşayan 

Ermenilerin rahat ve saadetinden dolayı teşekkür ettiğini belirten mektubu 

18.11.1893 tarihinde Dâhiliye Nezâreti Celiliyesine göndermesi de bunun 

ispatıdır.82

                                                           
79 Demirel, a.g.e., s.2. 1830’larda yoğunlaşan misyonerlik faaliyetleri American Board of 

Commissioners for Foreign Missons adına Türkiye’de yürütülmüştür. Ermeni Ulusal Konseyi 

Başkanı, bu tarihlerde Amerikalı Dwight’a “şimdi Ermeni halkı için çalışma zamanıdır” demiştir. 

Bunu en iyi şekilde değerlendiren misyonerler, çalışmalarının karşılığını kısa sürede göreceklerdir. 

Bu çalışmaların ayrıntıları için bakınız William E. Strong, The Story of the American Board, 

American Board of Commissioners for Foreign Missons, Boston 1910, chapter XI. 

80 BOA, F: Y.PRK.UM.1312, D: 32, G: 61.  

81 BOA, F: HR.MKT.1275.2.21 (3.5.1859), D:289, G: 40. 

82 BOA, F: Y.PRK.DH.1301.M.18, D: 1, G: 62. 
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Osmanlı toplumunda huzurları yerinde olan Ermenilerin, misyonerlerin 

faaliyetleri ile kışkırtıldıklarına dair bir başka örnek de şöyledir: Muş Ermeni 

Katolik Murahhasahanesi’ne gelen ecnebî memurların Ermenileri kışkırttıkları ve 

bu hususta Talori Başpapazı İstefan Efendi’nin ifadesine başvurulduğuna dair 

Bitlis Valiliği Vekâleti’nin Vali Vekili Ömer imzalı 26.11.1896 tarihli arzı da 

Ermenilerin Osmanlı Hükûmeti’ne karşı nasıl kışkırtıldıklarını göstermektedir.83

Bu olaylara rağmen, Osmanlı Hükûmeti gayrimüslim tebaaya karşı iyi 

niyetini her zaman devam ettirmiştir. Paskalya münasebetiyle padişah, yetim ve 

fakir çocuklara dağıtılmak üzere Rum ve Ermeni Patrikhaneleri’ne yirmi beşer 

bin, Bulgar Eksarhanesi’ne yirmi bin, Ermeni Katolik Patrikhanesi’ne beş bin ve 

Süryanî Patrikhanesi’ne beş bin kuruş verilmiş ve bu paraların senetleri de 

eklenerek padişaha sunulmuştur. 18.4.1903 tarihinde padişaha sunulan bu 

belgelerin altındaki imza da Hazine-i Hassa Nâzırı Ohannes’e yani bir Osmanlı 

Ermenisine aittir.84

Ermeni Katoliklerle diğer Ermeniler arasındaki ihtilâfa bir başka örnek de 

ahalisi Katolik olan Nurşin karyesi rahibinin bir Ermeni şâki tarafından 

öldürülmesidir. Bitlis Valisi Ferid 31.5.1905 tarihinde gönderdiği şifre telgrafta, 

Hars karyesinden kaçan şâki Gigorek ve 9-10 adamının Muş ovasının Nurşin 

karyesinde bulunan Katolik cemaatinden Rahip İstefan Efendi ve Henonavnak 

oğlu Bogos Efendi evlerinden çıkarılmış, İstefan Efendi’den 20 lira para istenmiş 

ve rahip öldürülmüştür. Bu nedenle, tedbirleri artırmak zorunda kaldıklarını ifade 

etmişlerdir.85

Ermeni Katolik heyet-i ruhaniyesi ile cemaat arasındaki ihtilâf neticesinde, 

cemaat patriği azletmiş, bu durumu Papalık tanımadığından, patriklik ile papalık 

arasındaki ihtilâfın halledilmesi meselesi de Osmanlı Devleti’ni uğraştırmıştı.86 
                                                           
83 BOA, F: Y.MTU.20.C.1314, D: 116, G: 72. Hüseyin Nazım Paşa, Hatıralarım, Ermeni 

Olaylarının İçyüzü, yay.haz. Tahsin Yıldırım, İstanbul 2003, s. 303.  

84 BOA, Y.PRK.HH.1321.M.20, D: 34, G: 73. 

85 BOA, F: Y.PRK.UM., D: 75, G: 143. 

86 BOA, F: DH.İD. 1331.N.26 (9 Temmuz 1915), D : 116, G : 69.  
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Osmanlı Devleti Ermenileri her zaman kendi tebaası olarak gördüğünden ayırım 

yapmadan davrandıklarını belirtmiştik. Osmanlı Hükûmeti’nin gayrimüslim 

tebaaya davranışı üzerine birçok kez Ermeni Katolik cemaatleri Padişaha 

sadâkatlerini sunmuşlardı.87 Örneğin; Urfa’da bulunan Latin ve Katolik cemaat 

liderleri âsâyiş yönünde alınan tedbirler üzerine sadrazama teşekkür etmişlerdi. 

Erzurum’da Ermeni ihtilâlcilerin sebep oldukları karışıklıktan dolayı Ermeni 

ruhanî liderleri üzüntülerini bildirmişlerdi. Osmanlı Devleti’nin bölgedeki fakir ve 

yaralılara yaptığı yardımdan dolayı da memnuniyetlerini belirtmişlerdi.88

Fransız rahiplerin Adana, Maraş ve çevresindeki Ermenileri ve ayrıca 

Cebel-i bereket Sancağı Mutasarrıflığı’na gönderilen 6 Kanûn-i sânî 325 (27 

Muharrem 328=19.1.1910)89 tarihli 46 numaralı tahrirat suretinde bazı kimselerin 

Ermenileri Katolik mezhebine geçirmeğe uğraştığı belgelerden anlaşılmaktadır. 

Bunun önünün alınması gerektiğini gösteren fermanda, Katolik mezhebine 

geçenlere 22 Fransız lirasının nüfus başına 5 kuruş olmak üzere Rahip İstefan 

tarafından hediye olarak verildiği de 8.2.1910 tarihli belgeden anlaşılmaktadır. 

192 evrak numaralı belgeye göre, Kars kazasında yerli Hıristiyanlarından 38 ve 

Maraş’tan olup Kars’ta oturan 59 kişi olmak üzere toplam 97 Ermeni’nin Katolik 

mezhebine geçtiği 400 kişinin daha geçeceği bunlarla ilgili nüfus bilgilerinin 

yöredeki rahip İspanyol Emanuel Grasya90 tarafından tashihi yapıldığına dair 

Dâhiliye Nezâreti’ne yazılan 28.8.1910 tarihli mektuptan anlaşılmaktadır.91

XIX. yüzyıl başlarında millet-i sâdıka olarak tanınan ve bilgili bir Fransız 

gezgini tarafından Osmanlı Devleti’ne en bağlı ve Türklerin en güvendiği azınlık 
                                                           
87 BOA, F: Y.PRK.AZJ.  D: 55, G: 50. 

88 BOA, F: Y.PRK.PT.1296.Z.22, D: 1, G: 19. 6.12.1879 tarihli mektupları ile. 

89 Tarih çevirmeleri Yücel Dağlı-Cumhure Üçer, Tarih Çevirme Kılavuzu, V.cilt, Ankara 

1997’ye göre yapılmıştır. 

90 Bu şahsın annesi İspanyol, kendisi Fransız imiş, Cizvit papazı olup daha önce de Kars 

bölgesindeki ahaliyi Katolik yapmak için teşebbüslerde bulunduğu Osmanlı Dâhiliye Nezâreti ile 

Fransa Devlet-i Fehimiyesi’nin Mersin’deki Başkonsolosluğu arasındaki yazışmalarda 

görülmektedir. Ayr.bkz. Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Fransız İlişkileri, s.183-189. 

91 BOA, F: DH.MUİ.1328.B.27, D: 66-2, G: 22. 
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grubu olarak tanımlanan Ermenilerden bazıları, Kafkasların Ruslar tarafından 

işgaliyle ve Türkiye’nin doğu sınırında Ermeni Kilisesi’nin yerleşip tanındığı, 

Ermeni vali ve generallerin yönetip ordu kurduğu bir Rus Ermenistan’ının 

kuruluşuyla tutum değiştirmişlerdir. Rus Ermenistan’ının siyasî ve kültürel 

çatışması, Avrupa’dan gelen milliyetçi ve liberal fikirler, Osmanlı Ermenilerini 

etkileyerek aktif bir Ermeni milliyetçi hareketinin gelişmesini tahrik etmiştir.92

“Ermeni Sorunu’nun”, Rusların yapay sorun yaratma hevesleri sonucu 

çıktığını ifade eden Ermeni tarihçileri de vardır. Ermeni tarihçilerden 

C.T.Agopyan93 “Ermeni soykırımının” gerçekleştirilmesine sömürgeci devletlerin 

hizmet ettiğini ileri sürmektedir. Yine Ermeni tarihçilerden Dj. Kirakosyan94 ise 

sömürgeci büyük güçlerin diplomatik oyunları ile Taşnaksutyun Partisi’nin 

sorumsuz, ilkesiz politikalarının asılsız “Ermeni soykırımında” önemli 

sorumluluklarının bulunduğunu ifade etmiştir. Başka bir Ermeni yazar T. Koçar95 

da, Avrupa Devletleri’nin bölgede ekonomik ve politik çıkar sağlamak için 

“Ermeni Sorunu’nu”, Osmanlı Devleti’nin içişlerine müdahale etmek için 

diplomatik bir araç olarak kullandıklarına dikkat çekmiştir. E.K. Sarkisyan96 ise 

XIX. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan Ermeni ihtilâlcilerinin büyük güçlerden 

                                                           
92 Lewis, a.g.e., s.353. The Turco-Armenian Question, the Turkish Point of View, The 

National Congress of Turkey, Constantinople, 1919, s.14. 

93 Zapadnaya Armenya vi Plahan İmperialistiçeskih Derjav vi Peryod Pervoy Mirovoy 

Voynı, (Birinci Dünya Savaşı Sırasında Emperyalist Devletlerin Plânlarında Ermenistan Tuzağı), 

Ermeni Bilimler Akademisi yayını, Erivan 1967’den aktaran Seyit Sertçelik, Rus Arşiv Belgeleri 

Işığında Ermeni Soykırımı İddialarına Dair, Proje No:SBB-2004, Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Araştırma Ortak Komitesi, s.2. 

94 Sertçelik, a.g.e. s.2. 

95 Armiyano-Turetskie Obşectvenno-politiçeskie Otnaşeniya i Armyanskii Bopros,(Ermeni-

Türk sosyo-politik İlişkileri ve Ermeni Sorunu), Erivan Üniv. Erivan 1988, s.9.’dan aktaran 

Sertçelik, a.g.e. s.2. 

96 Politika Osmanskova Pravitelstva vi Zapadnoy Armeni i Derjavi vi Posledney Çetverti 

XIX i Naçala XX c., (XIX. Yüzyılın son çeyreğinde ve XX. Yüzyıl başlarında Ermeni Tuzağında 

Osmanlı Hükûmetinin Politikası) Ermenistan Bilimler Akademisi yayını Erivan 1972, s.6.’dan 

aktaran Sertçelik, a.g.e. s.2. 
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yardım alarak, Osmanlı Devleti’nden bağımsızlıklarını kazanmayı 

hedeflediklerini vurgulamıştır. Buna karşılık büyük güçlerin ise Osmanlı 

Devleti’ne yönelik hesaplarını gerçekleştirebilmek için Ermeniler tarafından 

yürütülen bağımsızlık mücadelesini kullanmak ve emperyalist hedeflerine 

ulaşmak için Ermenilerden yararlanmak istediklerini ifade etmiştir. 

Ermeni sorunu batılı güçler ve Ermeniler tarafından yapay olarak 

oluşturulmuştur. Bu husus, Rusya Devleti Askerî Tarih Arşivinde 2100 sayılı 

fondaki belgelerde şöyle ifade edilmektedir; Kafkas Ordusu Karargâh 

Komutanlığı’ndan 11 (24) Aralık 1915 tarih ve 13378 sayı ile Kafkasya 

bölgesinin askerî konulardan sorumlu Namestnik Yardımcısına97 yazılan bir 

raporda, “Ermeni sorununun Avrupa diplomasisi tarafından Osmanlı Devleti ve 

Rusya arasında siyasî bir gerilim yaratılması, Osmanlı Devleti’nin içişlerine 

karışılması için uygun ortamın yaratılması ve Rusya-Osmanlı Devleti arasında bir 

ittifak kurulmasının engellenmesi, çünkü kurulacak bu ittifakın Yakın Doğu’da 

dengeleri değiştirebileceği, Rusya’nın zayıf bir devletle anlaşmaya varmayacağı, 

Osmanlı bünyesindeki Hıristiyanların sorumluluğu üzerinde olduğundan da 

Ermenilerle ilgili bir durumda tarafsız kalmayarak bu iki devletin karşı karşıya 

getirilebileceği” varsayımı üzerinde durulmuştur.98

Şark meselesinin bir parçası olarak gelişen Ermeni meselesi99, emperyalist 

Avrupa Devletleri’nin çıkarları doğrultusunda gayrimüslim tebaayı Osmanlı 

toplumundan ayırmak için yürüttükleri politikanın bir sonucudur. 

Kasım 1914’ten itibaren Ermeniler, Türkiye’nin kuzeydoğusunda ve 

güneyinde silâhlı çeteler oluşturmuşlar ve Osmanlı Devleti’ne karşı İtilâf 

cephesinde savaşa katılmak için gönüllü olmuşlardı. İngiltere’nin eski Ruster-Don 

Konsolos Yardımcısı Francis Blyth Kinby tarafından 6 Kasım 1914 tarihinde 

Dışişleri Bakanı’na gönderdiği bilgi notunda, David Tehermoff adlı Ermeni ile 
                                                           
97 Namestik = Çarlık Rusya döneminde Polonya ve Kafkasya’da birkaç vilâyetin idaresinden 

sorumlu olan özel yetkilere sahip Genel Vali Yardımcısı. Sertçelik, a.g.e. s.7. 

98 Sertçelik, a.g.e. s.7-8. 

99 Yuluğ Tekin Kurat, Henry Layard’ın İstanbul Elçiliği 1877-1880, Ankara 1968, s.157-161. 

 38



yapılan bir görüşmede “60.000 gönüllü Ermeni’nin Kafkasya cephesinde Ruslarla 

birlikte Türklere karşı savaş için hazır oldukları ve bu gönüllülerin Rus Hükûmeti 

tarafından silâhlandırıldığı” bilgisinin edinildiği bildirilmektedir.100  

1 Mart 1915 tarihinde İngiliz Kara Ordusu Komutanlığı’na Dışişleri 

Bakanlığı’ndan gönderilen “acele” yazıda da, Rus elçisinden kendilerine ulaşan 

istek tekrarlanmış, Ermenilerin Türkiye’deki ayaklanmada kullanılmak üzere 

İngiltere ve Fransa’dan İskenderun’a sevk edilmek üzere silâh ve cephane 

istedikleri bildirilmiştir. İngiliz Genelkurmayı ve Dışişleri Bakanlığı, Çanakkale 

Seferi ile aynı zamanda olması itibariyle, Rusların isteklerine olumlu bir cevap 

vermemişlerdir. Bununla beraber, İtilâf güçlerinin Kafkas Cephesi’nden Osmanlı 

topraklarına girmeyi plânlayan Rusya’ya destek olmaları, İstanbul ve Boğazları 

ele geçirmek için Çanakkale’ye saldırmaları Ermenilere önemli bir fırsat 

sunmuştur.101

Ermeni liderleri Rusların, gönüllü birlikleri kontrol etmeye çalışmalarını ve 

onların faaliyet alanlarını kısıtlama ya da tamamen Ruslara bağımlı birlikler 

hâline getirme çalışmalarına anında tepki ile karşılık verdikleri ve Ermeni gönüllü 

birliklerinin 1917 yılında ortadan kaldırılarak, Ermenilerden oluşan atış 

taburlarının kurulduğu görülmektedir.102 Ermeni milletinin varlığı “Ermenistan 

Bağımsızlık Bildirgesinde” tek bir kelime ile özetlenmiştir; savaşmak.103

Bir yandan bu dış müdahalelerle bir Ermeni sorunu yaratılmaya çalışılırken, 

bir yandan da nüfus istatistikleri üzerine özellikle Ermeni Patrikhanesi’nin yaptığı 

çalışmalarla Ermeni nüfusu fazla gösterilerek dış kamuoyu yanıltılmaya 

çalışılmıştır. 

 

                                                           
100 Hikmet Özdemir vdl., Ermeniler : Sürgün ve Göç, Ankara 2005, s.58.  

101 Özdemir vdl., Ermeniler..., s.59. 

102 Sertçelik, a.g.e. s.44 

103 United States National Archives (USNA), Roll 540, vol.514, 867B.00/20. 13 Şubat 1918 

tarihli bildiri. 
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1.3. Sevk ve İskân Öncesi Türk-Ermeni Nüfusu 

Nüfus konusu, Ermeni sorununa dayanak teşkil eden temel konularından 

biridir. Bu konudaki tartışmalarda yer alan konu, ölen ve bölgede yaşayan 

Müslüman ve Ermeni nüfusunun az veya çok olarak belirlenmesi ile gerçeği 

saptırmak için seçilen bir yöntem olmuştur. Ayrıca, Vilayât-ı sitte olarak bilinen 6 

ilde Ermeni nüfusu fazla göstererek, bölgede bir Ermeni devleti kurulması için 

dayanak aranmıştır. 

Nüfus istatistiklerinin çeşitli etnik ve dinî topluluklar tarafından siyasî 

amaçlara alet edilmesi çok yaygın bir tutumdur. Örneğin; Ermeni Patriği, Osmanlı 

Devleti’ndeki Ermenilerin sayısını arttırmak için farklı bir yöntem uygulamıştır. 

1878 Berlin Kongresi’ne sunulan yanıltıcı rakamlar, o tarihten bu yana pek çok 

bilim adamı ve siyasetçi tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Patrik söz 

konusu eyaletteki Ermenilerin sayısına birkaç komşu eyaletteki Ermenilerin 

sayısını eklemiş ve bulduğu sonuçtan Müslümanları, göçmenleri çıkartmıştır. Bu 

hilenin, doğu eyaletlerinde reformları yerine getirmekle görevli İngilizler 

tarafından ortaya çıkarılması üzerine Patrik hatasını kabul etmek zorunda 

kalmıştı.104

Avrupa’da XIX. yüzyılın başına dek düzenli ve sistemli bir nüfus sayımı 

yapılmadığı hâlde Osmanlı Devleti az sayıda da olsa resmî sayım yapmıştır. Bu 

sayımlar kaynaklarına göre değişiklik göstermekle birlikte özellikle Osmanlı 

istatistiklerinin güvenirliği Batı tarafından kabul görmüştür. 

1.3.1. Ermeni Kaynaklarına Göre 

Ermeni kaynakları genellikle Patrikhane’nin verdiği rakamları 

nakletmektedir. Günümüz Ermeni yazarları ise tüm sayısal verileri ve tahminleri 

karşılaştırıp yeni önerilerde bulunmak yerine, genelde önceki Ermeni rakamlarını 

yinelemeyi yeğlemektedirler. Patrikhanece Berlin Kongresi’nde Osmanlı 

Devleti’nde yaşadığı iddia edilen Ermeni nüfusu üç milyondur. Aynı kaynak 

                                                           
104 Kemal Karpat, Osmanlı Nüfus (1830-1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri, çev. Bahar 

Tırnakçı, İstanbul 2003, s.42. 
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Erzurum, Van, Bitlis, Sivas ve Diyarbakır vilâyetlerinde Ermeni nüfusunu iki 

milyon, Türk nüfusunu ise bir milyon olarak iddia etmiştir. Öte yandan, Lynch’in 

naklettiğine göre abartmaya fazla kapılmadığı bilinen bir Ermeni yazar olan 

Vahran Vardabet Ceride-i Şarkiye isimli Ermeni gazetesinin 3/15 Aralık 1886 

tarihli sayısında bütün Gregoryen nüfusunun 1.263.900 olduğunu belirtmiştir. 

Aynı yazara göre, bütün Ermeni tebaası 1.5 milyondur. Ermeni Patriği İngiliz 

Büyükelçiliği’ne doğu vilâyetlerindeki nüfus durumuna ilişkin olarak ilk kez 24 

Haziran 1880 tarihinde bir istatistik yollamıştır. Sonra bu istatistikteki Sivas’a 

ilişkin rakamlarını değiştirerek 10 Eylül 1880’de ikinci bir mektup 

göndermiştir.105

Patrikhane’den Odian Efendi de, Londra’da İngiliz Hâriciyesi’nde Sir 

Charles Dilke’ye içinde istatistikler bulunan bir muhtırayı106 aynı yılın Haziran 

ayında sunmuştu. Patrik, 20 Ekim 1881 günü İngiliz sefirine başka bir istatistik 

daha iletmişti. Marcel Léart107 da, 1882 ve 1912 yıllarında Türkiye’deki Ermeni 

nüfusunu, Patrikhane’den kaynaklanan verilere dayandığını belirtmiş, genel 

Ermeni tavrıyla uyuşarak vermiştir. Bu araştırma ise Patrikhane’nin rakamlarını 

Leart’inkileriyle de birleştirerek tek tablo olarak aşağıda görüldüğü biçimde 

sunmaktadır. Bu rakamlara altı vilâyetteki Katolik ve Protestan mezhebine 

sonradan giren Ermeniler de dahildir.108  

 1878 1880 1880 1881 1882 1912 
Erzurum  215.177 111.000 128.478    280.000    215.000 
Van 1.150.000 184.000  133.859    400.000    185.000 
Bitlis  168.508 252.500 130.460    250.000    180.000 
Diyarbakır     88.000     150.000    105.000 
Elazığ   155.000 107.059    270.000    168.000 
Sivas   199.245 243.515    280.000    165.000 
Toplam 1.330.000  658.500  2.660.000 1.018.000 

                                                           
105 Lee, a.g.e., s. 35. Bu kitapta genelde İngiliz arşivindeki kayıtlar kullanılmış. 

106 Ali Güler, Rakamlarla Türkiye’de Azınlıklar, Ankara 2001, s.47. 

107 Marcel Léart adı, ilk bakışta bir Fransız yazarını akla getiriyorsa da, asıl adı Kirkor Zohrap 

olup, İstanbul Ermenilerindendir. Etnik ve dinî sınıflandırmayı ilk defa gösteren Léart’dır. Karpat, 

a.g.e., s.42. 

108 Lee, Ermeni..,  s. 36. 
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Patrik Ormanian’a göre Ermeni nüfusu;109

Patriklik Ortodoks Katolik Protestan
İstanbul 1.390.000    58.500 25.500 
Kudüs        7.000         500 - 
Çukurova (Kilikya)    284.000    18.000 16.400 
Ahtamar       95.000    -      500 
Eçmiyazin 1.696.000    51.400   7.500 
Genel Toplam 3.472.000 128.400 49.900 

 

1.3.2. Rus Kaynaklarına Göre 

 Kafkasların 1897 ve 1916 yıllarındaki etnolojik dağılımı hakkında, 1897 

Rus nüfus sayımı ve 1917 Kafkas takviminde aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi 

verilmiştir;110

Bölge 1897 1916 Etnik 1897 1916 
Ruslar 20.376 16.000 
Ermeniler  46.715 80.700 
Rumlar 14.805 - 

Kars 134.142 192.000 

Tatarlar 24.458 53.900 
Türkler  28.047 
Tatarlar 12.202 

46.980 Ardahan   65.763   89.000 

Kürtler 12.565 24.700 
Ermeniler  21.648 34.700 
Kürtler  17.733 26.700 

Kağızman   59.230   83.200 

Rumlar  7.245 - 
Türkler 19.719  Oltu   31.519  

 
 

Kürtler   3.505 Veri yok 

Ruslar 55.373 120.100 
Ermeniler  57.933 175.400 

Tiflis 234.632 521.200 

Gürcüler 81.495 133.600 
Ermeniler 58.148 106.920 Erivan 150.503 205.600 
Tatarlar 77.491   88.600 
Ermeniler  77.572 114.980 Eçmiyazin  124.237 167.800 
Tatarlar 35.999   41.500 

 

                                                           
109 Özdemir vdl., Ermeniler..., s.25. 

110 USNA, Roll 540, vol.514, 867B.00/4. 
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Resmî Rus yayınlarında, 1880’li yıllarda bütün Ermenilerin toplam 

nüfusunun yaklaşık 2.000.000 olduğu belirtilmiştir. E. Reklyu’nun verdiği 

rakamlar ise şöyledir: 

Kafkasya ve Rusya’nın Avrupa yakasında    840.000 
Türk Ermenistanı’nda (Ravenstein’e göre)    760.000 
İran’da    150.000 
Türkiye’nin Avrupa yakasında    250.000 
Başka ülkelerde      60.000 
Toplam  2.060.000 

Resmî Rus kaynakları ile Reklyu’nun rakamları arasında 60.000 kişilik bir 

fark vardır. Reklyu’nun rakamlarında, Osmanlı Devleti’nde yaşayan Ermeniler 

1.010.000’dir. Tarihsiz bir Rus arşiv belgesinde, Osmanlı Devleti’nin toplam 

nüfusu 33.500.000, bu nüfusun 5.600.000’i Avrupa kıtasında, 15.430.000’i Asya 

kıtasında, 12.470.000’i ise Osmanlı Devleti’nin tâbiiyetindeki ülkelerde yaşadığı 

görülmektedir. Küçük Asya diye gösterilen Anadolu’da 9 vilâyette yaşayan 

Ermeni nüfusu 913.780 (%15.3). Müslümanların ise 4.453.250 (%74.1), Rumların 

623.750 (%10.6) olarak dikkat çekmiştir. Ermeniler nüfus olarak bu bölgelerde 

çoğunluğu oluşturamamışlardır. Petersburg Ermeni topluluğu 1912 yılında, 

Türkiye’ye gönderdiği iki Ermeni temsilcinin raporunda, “Doğu Anadolu sözde 

Ermeni vilâyetlerinde 1912 yılında yaşayan Ermenilerin toplam sayısı 

1.018.000.” olarak verilmiştir. Kafkas Ordusu Karargâhı tarafından Türkiye’de 

yaşayan Ermenilerin nüfusuna ilişkin tarih göstermeksizin verilen rakamlarda, 

Ermeni temsilcilerinin rakamları Ermeni tanıklarca verilen rakamlar olduğu 

bildirilmiştir. Bu rakamlar, Petersburg Ermeni topluluğunun verdiği rakamlarla 

uyuştuğundan 1912 yılı rakamları olduğunu göstermektedir.111

Şehir Adı Rus Kaynaklarına 
Göre 

Ermeni 
Temsilcilerine Göre 

Erzurum 119.648 215.000 
Bitlis 176.842 180.000 
Van 109.232 185.000 
Trabzon  35.879 - 
Sivas 170.350 165.000 
Ma’mûret-ül-Aziz  69.307 - 
Diyarbakır   90.000 105.000 
Kastamonu   2.650 - 
Ankara   45.900 - 
Toplam 819.808 850.000 

                                                           
111 Sertçelik, a.g.e. s.35. 
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Rus ve Ermenilere ait veriler karşılaştırıldığında, Erzurum, Bitlis, Van, 

Sivas ve Diyarbakır’da yaşayan Ermenilerin toplam sayısı, Rus Kafkas Ordusu 

verilerine göre 666.072, Ermeni temsilcilerine göre 850.000 olmaktadır. Aradaki 

fark Ermenilerin nüfus verilerinin güvenli olmadığını göstermektedir. 

1.3.3. Batı Kaynaklarına Göre 

Osmanlı Devleti’nde Ermeni nüfusu ile ilgili olarak İstanbul’da ve Osmanlı 

şehirlerinde görevli yabancı diplomatlar değişik zamanlarda ülkelerine raporlar 

göndermişlerdir. Bu raporlar, ya resmî sayım sonuçlarına veya Ermeni cemaati 

ileri gelenlerinin beyanlarına dayanmaktadır. 

İngiliz ve Alman diplomatlar tarafından derlenen nüfus istatistiklerinde, 

Osmanlı vilâyetindeki Ermeni nüfusu hakkında önemli belgeler bulunmaktadır. 

İngiltere Konsolosu Taylor’un Erzurum, Van ve Bitlis için 1869 yılında verdiği 

toplam rakam 290.500’dür. Bu rakam, Osmanlı Devleti’nin 1895 yılında yaptığı 

nüfus sayımı sonuçlarına çok yakındır. Yine İngiliz Konsolosu General Henry 

Trotter de görev bölgesi olan Diyarbakır, Harput, Muş ve Van vilâyetleri 

hakkında verileri topladıktan sonra Ermeni Patrikhanesi’nin Berlin 

Konferansı’nda sunduğu bu vilâyetlerle ilgili rakamlara itiraz etmiş ve 1879 

yılında Erzurum’da 55.043, Van’da 97.555 Hıristiyan olduğunu belirtmişti. 

General, kendisinden önce görev yapan Konsolos Taylor’un Erzurum, Van, 

Diyarbakır ve Harput’ta 649.000 gayrimüslim olduğu şeklindeki 

değerlendirmesini ülkesine rapor etmiş ve 1914 İngiltere yıllığında, bu rakam 

temel alınarak altı vilâyetin Ermeni nüfusu 645.900 ve Müslüman nüfus da 

1.795.000 olarak verilmiştir.112

1890’lardaki nüfus sayımları Rumeli sınırları ve Hıristiyanların tamamını 

gösterdiği dikkate alınarak incelenmelidir.113  

                                                           
112 Özdemir vdl., Ermeniler..., s 18. 

113 USNA, Microcopy no:820., Roll 407, vol. 381, 185.5-185.513, Mémoire Remis aux Hauts-

Commissaires Américain, Britannique, Français et Italien le 12 Février 1919, Constantinople, 

1919. Ayr.bkz. Doğu Anadolu’daki nüfus üzerine karşılaştırmalı tablo için bkz. Hasan Köni, “New 
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  Müslüman Ermeniler Diğer milletler 

6 vilâyette 3.040.891 636.306 162.352 

1892’de Fransız Hükûmeti tarafından yapılan nüfus sayımında; aşağıdaki 

tabloda görüldüğü gibi, Müslümanlar bu illerde çoğunluktadırlar. Nitekim, 

1899’da yine Fransızlar tarafından yapılan ve Sarı Kitab’ta yayınlanan rakamlar 

da, 14.856.148 olan toplam nüfusun, 3.054.633’ünü Hıristiyanların 

oluşturduğudur ki bunun 1.475.011’i Ermeniler olarak gösterilmiştir. 114

İller Müslüman Hıristiyan 

Van 430.000 80.000 
Erzurum 645.000 134.000 
Bitlis 398.000 95.000 
Diyarbakır 471.462 60.000 
Harput 545.314 97.000 
Sivas 1.086.017 170.000 
Adana 483.439 120.000 
Toplam  4.012.875 756.433 

12 yıllık seyahati sırasında, kaynaklarını açıklamamakla beraber Osmanlı 

yöneticilerden öğrendiğini bildiğimiz Cuinet’in nüfus tahminleri Osmanlı 

istatistiklerini artırma usulüyle elde ettiği yolundadır. 1896 nüfus sonuçlarını %10 

artırmak suretiyle Vilâyât-ı Sitte rakamlarına ulaşmıştır. Osmanlı nüfus sayımları 

din-ırk ayırımı yapmadığı hâlde Cuinet bu ayırımı yaparak nüfusu belirtmiş 

olduğundan başka kaynaklara dayanarak da bu sonuçlara ulaştığını anlıyoruz. 

Ancak, veriler Patrikhane rakamlarından daha düşüktür. Justin McCarthy, 

Cuinet’in Osmanlı kaynaklarını gözden geçirerek yazdığını ancak, Osmanlının 

kadın ve çocukları yazmadan erkek nüfusu kaydettiğini tam olarak idrak 

edemediğini, bu durumun göz önüne alınarak, Cuinet’in rakamlarının 

değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.115

 

                                                                                                                                                               
Lights on the Armenian Question”, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, yayın no:74, seri III, 

n.A.19, p.35. 

114 Kurd or Armenian, Tyrant or Martyr, Alexandria, 1919, s.13. 

115 Özdemir vdl., Ermeniler..., s.36. Justin McCarthy, Müslümanlar ve Azınlıklar, İstanbul 

1998, s.47. 
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Turnbize’nin 1900 yılındaki eserinde ise Ermeni nüfusu, 

Türkiye’de  1.300.000 

İran’da        50.000 

Rusya’da   1.200.000 

Toplam   2.550.000 

İstanbul’daki Avusturya-Macaristan Büyükelçisi Pallavicini’nin, 28 Haziran 

1913 tarihinde Ekselansları Leopold Grafen Berchtold’a hitaben hükûmetine 

gönderdiği raporda, “Ermeni sayısının Küçük Asya’da hiçbir zaman 

1.600.000’den fazla olmadığını ve vilâyetlerdeki olaylar üzerine, Rusların yaptığı 

şikâyetlerin çok abartılı” olduğunu yazmaktadır.116

L.de Contenson’ın 1915’de Paris’te yayınladığı eserinde, 

Anadolu’da  1.150.000 

Rumeli’de     250.000 

Rusya’da   1.500.000 

İran’da      150.000 

Mısır, Amerika ve 

Diğer        50.000 

Toplam   3.100.000 olarak verilmiştir. 

Ermeni vilâyetleri olarak iddia edilen Doğu Anadolu’daki 9 vilâyette ise; 

Trotler’e göre      780.750 

Rolenzakmen’e göre  1.330.000 

Cuinet’ye göre      830.000 

Zelenof’a göre      921.000 

Vamberi’ye göre   1.131.000 

Lynch’e göre   1.058.000 Ermeni yaşadığı kabul edilmiştir. 

Fransız yazarın verdiği rakamlar doğruya yakındır ve Osmanlı devlet 

kaynaklarına da uymaktadır. 3 Kasım 1896 tarihinde Fransız Parlamentosu’nda 

Denis Cochin ve Jaures tarafından verilen gensoruyu Fransız Dışişleri Bakanı 

Gabriel Hanotaux hükûmet adına şöyle cevaplandırmıştır: 

                                                           
116 Özdemir vdl., Ermeniler..., s. 19. The Armenian Genocide Volume, Viyana Arşivinden alınan 

belgede belirtilen bu rakamlar Osmanlı Arşivi’ne güvenmeyenlere en iyi cevaptır. 
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“Bugün söz konusu olan Osmanlı illerinde elimizdeki istatistiklere göre 

Ermeniler kesin olarak %13’ten çok bir oran göstermiyorlar. Bütün Osmanlı 

ülkelerinde Ermenilerin toplamı kesinlikle üç milyon değildir. Anadolu illerinde 

bunların bölünüş ve dağılışı değişik oranlarda, bazı yerlerde dağınık, diğer bazı 

yerlerde ise yoğun bir şekilde olmuştur. Yani bir kelime ile özetlenince, bu illerde 

bir nokta ayrılamaz ki, orada bu talihsiz halk gerçekten doğru olarak çoğunlukta 

bulunsun ve orada etrafında bir bağımsızlık kurulabileceği bir merkez 

olabilsin.”117

Avrupa ile görüşmelerinde ortaya çıkan sonuca rağmen Ermeni milleti 

bağımsızlık ümidini kaybetmemişti. Hedefledikleri amaçları, Osmanlı idaresini 

yanlış politika yürüttükleri şeklinde Avrupa’nın dikkatini çekmek; müdahale 

fikrini veya başka bir deyişle Avrupa’yı doğu meselelerinde zorla isteklerini 

desteklemeye birçok kez sevk eden Haçlılık düşüncesini yavaş yavaş 

genişletmekti. 

Londra’daki Alman Büyükelçisi Von Kühlmann da, 28 Mayıs 1913’te şu 

bilgileri aktarmaktadır: “Türk Ermenilerinin durumunun düzeltilmesi için 

uygulanmak istenen reform plânları, Ermenistan olarak işaret edilen Türk 

Ermenistan’ında başarılı olamaz. Çünkü buralarda Ermeniler çoğunluğu 

oluşturmuyorlar. Bu sebeple burada Ermeni istekleri başarılı olamaz. Bilindiği 

gibi, Ermeni olarak adlandırılan vilâyetler şunlardır: Van, Diyarbakır, Bitlis, 

Elazığ. Bu vilâyetlerin nüfusu ise şöyledir: Van 81.000 Ermeni, 424.000 

Müslüman, Rum ve diğer Hıristiyanlar; Diyarbakır 79.000 Ermeni, 463.000 

diğerleri; Bitlis 131.000 Ermeni, 333.000 diğerleri; Elazığ 70.000 Ermeni, 

560.000 diğerleri” Alman Elçi, Osmanlı Devleti’nde yaşayan toplam Ermeni 

nüfusunu 1.200.000 verirken, rakamları Ermeni kaynaklarından aldığını da 

yazmıştır.118

                                                           
117 Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Fransız..., s.76-77. Les Turcs et Les Revendications 

Arméniennes, Paris 1919, s.6. 

118 Özdemir vdl., Ermeniler..., s.19. 
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Öte yandan, diplomat raporları arasında abartılı olanlar da bulunmaktadır. 

Alman Büyükelçi Radowitz, 4 Ekim 1916 tarihli raporunda Ermeni nüfusunu 

2.500.000 olarak göstermiş; ancak Dr.Lepsius bile bu rakamı abartılı bulup kendi 

eserinde bu belgeyi yayınlarken 2.000.000 olarak vermiştir. ABD’nin de bazı 

diplomatlara demografik araştırmalar yaptırdığını belgelerden öğreniyoruz. 

S.O.Dickermann çalışmasında, Bursa’da 57.000, Kütahya’da 13.000, Afyon’da 

6.000, Samsun’da 6.000, Ünye’de 800, Çarşamba’da 1.500, Bafra’da 840, 

Karasi’de 15.000 Ermeni olduğu bunun toplam nüfusun %3’üne denk geldiği 

ifade edilmiştir.119 Nüfus açısından en çok tartışılan Sivas vilâyetinde Jacob N. 

Beam’in 1918 tarihli araştırması olmuş, Ermeniler toplam nüfusun %15.6’sını 

oluşturmaktaydı. 1.250.000 civarında olan vilâyetin toplam nüfusu içerisinde 

217.000 Hıristiyan bulunmaktaydı. 

1919 yılında Fransa’da basılan “Les Turcs et Les Revendications 

Arméniennes” (Türklerin ve Ermenilerin Davaları) başlıklı bir kitapta, Birinci 

Dünya Savaşı öncesinde; Türkiye’deki Ermeni nüfusu 1.200.000 (ki bunun 

700.000’i Rus sınırına yakın yerlerdeki şehirlerde) olarak verilmiş; 1.800.000 

Ermeni’nin Rusya’da (bunun da 1.300.000 kadarı Rus Ermenistan’ında); 823.000 

Ermeni’nin de dünyanın çeşitli ülkelerinde ikâmet ettikleri belirtilmiştir. Erzurum, 

Van, Bitlis, Diyarbakır, Harput, Sivas, Adana ve Trabzon’daki Türklerin nüfusu 

4.603.922 iken, Ermeniler 671.207 olarak verilmiştir.120  

Türkler  Ermeniler 

Erzurum 673.297  125.657 
Van  179.380    67.792 
Bitlis  309.999  114.704 
Diyarbakır 492.101    55.890 
Harput  446.379    76.070 
Sivas  939.735  143.406 
Adana  341.903    50.139 
Trabzon 921.128    37.549 

Toplam 4.603.922  671.207 

                                                           
119 Özdemir vdl., Ermeniler..., s.20. 

120 Les Turcs et..., s.5.  
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Bu durum göstermektedir ki, Ermeniler toprak iddiasında bulundukları 

Doğu Anadolu’da hiçbir zaman çoğunlukta olmamışlardır. Türk kaynaklarının 

sahte olduğu iddiasında olan Ermenilere, Fransızların hazırladığı ve Amerikan 

Arşivi’nden temin edilen belgeler cevap niteliğindedir. Osmanlı belgelerinde 

tahrifat yapıldığı ve Türklerin kendi belgeleri ile bu soruna cevap verdiğini iddia 

edenlere yabancı arşiv belgeleri de yetmeyecekse, “başka ne yapılması gerekir?” 

diye sormak lazımdır. 

1914 Osmanlı nüfus verilerindeki rakamlar Amerikan Arşivi’ndeki 

kayıtlarla aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi birbirine yakındır. Ancak, Kızılbaşlar, 

Zazalar, Yezidîler Amerikan Komisyonu’nca başka bir dinmiş gibi gösterilmiştir. 

Bunların da Müslüman statüsünde sayılması gerektiğinden, toplamı 2.649.000 olarak 

kabul etmek gerekir.121

 

1914’te Ermeni Nüfusu 
 Vilâyât-ı 

Sitte’de 
Kafkas 

Ermenistanı’nda 
Toplam 

Ermeniler 1.403.000 1.256.000 2.699.000 
Rumlar, Ruslar, 
Nesturiler vd. 

   447.000      63.000    512.000 
3.211.000 
Hıristiyan 

Türkler    943.000      61.000 1.005.000 
Tatarlar     537.000    537.000 
Kürtler, 
Türkmenler 

   482.000      75.000    556.000 

Lazlar Kırgızlar, 
Araplar vd. 

   210.000     210.000 

 
 
2.308.000 
Müslüman  
 

Kızılbaşlar, 
Zazalar, Yezidîler 
vd. 

   303.000      38.000    341.000    341.000 
Diğer Dinler 

 3.788.000 2.072.000 5.860.000  
 
 
 
 
 

                                                           
121 United States National Archives (USNA), Microfilm Publications, General Records of the 

American Commission to Negotiate Peace 1918-1931, Roll 541, Volume 515 867B.00/89. Bu 

iddiaya göre, diğer dinler başlığı altında toplananlar, Hıristiyanların Doğu Anadolu’da çoğunluğu 

oluşturduğu savını desteklemek üzere Müslüman olmayanlar diye sınıflandırılmışlardır. Bu 

iddiayı, en önyargılı Batılı devlet adamları dahi kabul etmemiştir. Ayr.bkz. Karpat, a.g.e., s.42. 
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1914’te Toplam Ermeni Nüfusu 
Vilâyât-ı Sitte’de        1.403.000 Ermenistan’da 
Kafkas Ermenistan’ı        1.296.000 

2.699.000 

Türk Asyası’nın diğer 
bölgesi 

          440.000 

Kafkaslar’ın diğer bölgesi           508.000 

Ermenistan’ın 
Mücavir (Bitişik) 
Bölgelerinde 

İran’da           140.000 

1.088.000 

İstanbul’da ve Avrupa 
Türkiye’sinde 

          183.000 

Rusya ve Kafkaslar’da           250.000 
Avrupa’da, Mısır’da ve 
Hindistan’da 

          120.000 

Daha Uzak Bölgelerde 

Amerika’da           130.000 

   683.000 

Toplam  4.470.000 

Önceki tabloda Kafkas Ermenistan’ı 1.256.000 olarak verilmiştir. 

 
1914’te 7 Vilâyette ve Çukurova (Kilikya)’daki Nüfus 

 Yedi Vilâyet Dicle’nin 
Güneyindeki ve  
Yeşilırmak’ın batısındaki 
paylaşılmayan özel bölge 

Çukurova Maraş 
Sancağı, Kozan  
ve Cebelibereket 

Toplam  

Ermeniler 1.198.000 205.050 1.403.000 
Rumlar    242.000   40.000    282.000 
Nesturiler, 
Yakubîler, 
Kaldean 
Avrupalılar 

   124.000   41.000    165.000 

1.850.000 
Hıristiyan 

Türkler    865.000   78.000    943.000 
Kürtler    424.000   58.000    482.000 
Lazlar, 
Kırgızlar, 
Araplar, 
İranlılar 

   190.000   20.000    210.000 

1.635.000 
Müslüman 

Kızılbaşlar, 
Yezidiler ve 
Felahlar vd. 

   255.000   48.000    303.000 303.000 
farklı 
dinler??? 

Toplam 3.298.000 490.000 3.788.000  

1914’te Türkiye’deki toplam Ermeni Nüfusu sevk ve iskân öncesinde 

Amerikan Arşivi’nde aşağıdaki rakamlarda; 

Vilâyât-ı Sitte’de     1.403.000 
Asya’daki Türkiye’nin diğer bölgelerinde     440.000 
Avrupa Türkiye’sinde ve İstanbul’da      183.000 
Toplam Ermeni Nüfusu    2.026.000 
İngiliz Elçisi’ne gönderilen telgrafta da, Türkiye’nin doğu bölgesinde 

Ermeni nüfusunun %30’u geçmediği belirtilmiştir. Bu yüzden, Rus yetkililerin 
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bölgede Ermenistan Devleti’nin kurulmasının mümkün olamayacağı yolundaki 

görüşlerine de yer verilmiştir.122

Batılı ve Rus kaynaklarda, Ermeni iddialarını çürüten rakamlara Osmanlı 

kaynaklarındaki rakamlarla eklenen bilgilere rağmen, Ermeniler oluşturdukları 

kamuoyu sayesinde kendilerini haklı göstermeğe devam etmektedirler. 

1.3.4. Osmanlı Kaynaklarına Göre 

Osmanlı nüfus sayımları yapılışları, içerik ve demografi yöntemlerinin 

uygulanması bakımından Batı ülkelerinde yapılan sayımlarla önemli farklılıklar 

göstermektedir. Asıl amaç, askere alınacak potansiyel nüfusu ve vergi 

mükelleflerini tespit olduğundan, 1909 öncesi Osmanlı nüfus sayımları Müslüman 

erkek nüfusun tespiti ile yetinmiştir. Ayrıca, din görevlileri ile Mekke, Medine ve 

Cidde’de oturanlar askerlikten ve vergiden muaf olduklarından nüfus sayımlarına 

dahil edilmemişlerdir. Müslüman erkek nüfus arasında 50 lira ödeyerek 

askerlikten muaf olanlar da eklenmemiştir. Göçebe nüfus da 1880 öncesi 

sayılmamış, ancak bu tarihten sonraki nüfus sayımlarında sayıma dahil 

edilmişlerdir. Buna rağmen sayıma ait veriler, aşiret reislerinin beyanları 

doğrultusunda olduğundan çok ta güvenilir değildir. Yine de, Osmanlı nüfus 

istatistiklerinin erkek nüfus hakkındaki verileri, gerçeğe en yakın kabul 

edilmektedir. 1880 yılından sonra kadın nüfus da tespit edilmeğe çalışılmıştır. 

Müslüman nüfus ile ilgili önemli bir eksiklik de etnik durum ve mezhep 

farklılıklarını ortaya koyacak bir tasnif yapılmamış olmasıdır. Türk, Kürt, Arap 

gibi bir ayırıma tâbi tutulmamışlardır. Cemaat liderleri de vergi yükünden kaçmak 

amacıyla, nüfusu düşük gösterme eğiliminde olmuşlardır. İkinci Meşrutiyet’ten 

sonra gayrimüslimlerin askere alınma kararının verilmesi ve cizyenin kaldırılması, 

Osmanlı nüfus sayımlarında dinî kimlik temelinde kayıtlara son vermiştir.123  

Osmanlı nüfus istatistiklerine göre, 1478’de İstanbul nüfusu 16.026 hanede 

yaşayan 120.000 kişi olarak verilmiştir. 9.486 Müslüman, 3.743 Rum, 1.647 

                                                           
122 Erol Ulubelen, İngiliz Belgelerinde Türkiye,  İstanbul 2005,s.157. 

123 Özdemir vdl., Ermeniler..., s.10. 
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Yahudi, 817 Ermeni barınmıştı. İstanbul’daki Fransız elçiliği kayıtlarına göre 

8.000 aile ve 50.000 göçmen Ermeni bulunmaktaydı. XVIII. yüzyılın son 

çeyreğinde, İstanbul nüfusu 1 milyon civarındaydı ve Artinian’a göre Rum-

Ermeni nüfusu çoğunluğu oluşturmuştu. XIX. yüzyıla gelindiğinde ise 

Ubicini’ye124 göre İstanbul’daki Ermeni nüfusu 222.000 civarındaydı. 

İstanbul’daki Ermeni nüfusunun hiçbir zaman 150.000’ini geçmediği de 

belirtilmiştir. Üç Ermeni gazetesi ise bu nüfusu 250.000-300.000 arasında 

göstermiştir.125

Örneğin; İzmir’deki Ermeni nüfusu, 

 1812’de  1868’de  XIX. yüzyılın sonunda 

 10.000  12.000  30.000 

1800-1830 arasında Ermeni nüfusu ise 

 Erzurum  31.000 

 Sivas  15.000 

 Amasya  14.000 

 Arapkir  12.000 

 Diyarbakır 10.500 

 Van-Kars 10.000 

 Harput    9.800 

Nüfus sayım sonuçlarına göre, 1893 yılında Osmanlı Ermenilerinin İstanbul 

ve çevresinde 1.001.465 kişi oldukları belirtilmiştir. Yalnız bu rakam içerisinde 

Katolik ve Protestan Ermeniler bulunmamaktadır. 1893 tarihli sonuçlarda toplam 

Osmanlı Protestan nüfus 16.628 kadın ve 18.791 erkek olmak üzere toplam 

35.419 olarak kaydedilmiştir. Buna İstanbul ve çevresindeki çoğu Ermeni olan 

819 Protestan da eklendiğinde 36.238 sayısına ulaşılmıştır. İstanbul Katolik 

nüfusu ise 149.789’dır. 1910-1911 sayım sonuçlarında ise 89.040 Katolik Ermeni 

kaydedilmiştir. 1894 yılında Sadaret için hazırlanan ve 1893 sayımını esas alan bir 

                                                           
124 Osmanlı dilini bilen, yerel basını takip eden, bürokrasiyi bilen Ubicini kuşkuya düştüğü 

noktada, nüfusla ilgili verileri Ahmet Vefik Paşa’ya kontrol ettirmiştir.  

125 Artinian, a.g.e,. s.5. 
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nüfus özeti tablosunda Ermeniler, toplam 998.428 olarak verilmiştir. Bu sayıya 

Gregoryen olmayan Ermeniler eklenmemiştir.126

Ahmet Vefa’nın “La Verité sur les Arméniens” adlı kitabında ise 1907 

yılındaki Ermeni nüfusu 980.000 olarak verilmiştir.127

İngiliz gezgini Lynch’in 1901 yılında yayınlanan kitabında; 

Doğu Anadolu ve Rusya’da   906.984 

Kafkaslar ve Kafkas ötesinde     50.000 

Astrahan ve Besarabya’da     75.000 

Anadolu’da     751.000 

Rumeli’de      186.000 

Azerbaycan’da       28.000 

Bulgaristan-Romanya ve Avusturya’da   14.400 

Toplam               2.011.384 

Ermeni cemaati genel nüfus içinde 900 kişiye denkti ve bunlar en çok 

Bitlis’te yerleşmiş olup genel nüfus içinde hiçbir zaman hiçbir yerde çoğunluk 

oluşturamamışlardı. Bu cetvele Hicaz, Yemen, Trablusgarp ve Bingazi’de dahil 

edilip bu azınlık oranına bakıldığında İslâm nüfusu Ermeni nüfusunun 25 katından 

çok olacağından Ermenilere herhangi bir imtiyaz hakkı verilmesine imkân 

olmayacaktır.128  

Osmanlı Arşivleri’nde 1914’teki nüfusa göre 14.155.755 erkek ve kadın 

nüfus Müslüman, 1219.323 Ermeni erkek ve kadın nüfusu vardır. 1.219.323 

içinde 58.687 Protestan nüfus da dahildir. Bunun ne kadar Ermeni ne kadarı diğer 

milletlerden olduğu tespit edilemediğinden bu sayının daha da düşmesi 

beklenebilir.129

                                                           
126 Özdemir vdl., Ermeniler..., s.10. 

127 Vefa, a.g.e,  s.7. 

128 Ermeni Komiteleri (1891-1895), s.63. 

129 Arşiv Belgeleriyle... c.I, s.605-609. 
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Kaynaklarda ve çeşitli yazarların eserlerinde Osmanlı Devleti’ndeki Ermeni 

nüfusu açısından değişik görüşlerin olduğunu görüyoruz. Yabancı demografi 

uzmanları ve seyyahlar eldeki verilere birkaç puan ekleyerek kabul ettikleri nüfus 

miktarını, güncel istatistikler elde etmek için kullanmışlardır. Ermeni 

Patrikhanesi’nin nüfus verileri de Osmanlı Salnameleri’nin metotsuz bir şekilde 

yükseltilmesinden ibarettir. Bu nedenle, en güvenilir kaynak Osmanlı nüfus 

istatistikleri kabul edilmektedir. 

Sonuçta görülmektedir ki, tüm veriler değerlendirildiğinde batılı bilim 

adamlarının raporları da, Osmanlı Salnameleri’nin verdiği bilgileri teyit 

etmektedir. Daha da önemlisi Patrikhanenin verdiği bilgileri güvenilir 

bulmayarak, Osmanlı Salname ve nüfus istatistiklerini temel kaynak olarak 

almalarıdır. Veriler ışığında, Sevk ve İskân Kanunu öncesi Türkiye’deki Ermeni 

nüfusu 1.190.000-1.300.000 arası kabul edilmesi daha sağlıklı olacaktır. Bu 

durumda, bir buçuk milyon Ermeni’nin ölmüş olması sağlıklı bir iddia 

olmayacaktır. Bu durum da Ermenilerin nüfusa dayalı iddialarını çürüten bir 

olgudur. 

 

1.4. Osmanlı Devleti’ni Sevk ve İskân Kararını Almaya Zorlayan 

Gelişmeler  

1915 yılının ilkbaharında genel durum Osmanlı Devleti için iç açıcı değildir. 

Batıda Çanakkale Cephesinde İtilâf donanması ilerlerken, doğuda Rus Cephesi, 

Suriye’de Kanal Cephesi ve Irak Cephesi’nde de İngiliz tehdidi ile karşı karşıya 

bulunan Osmanlı Devleti, içte de Ermenilerin çıkarmış oldukları isyanlarla 

uğraşmıştır. Çıkartılan bu isyanlar sırasında ikmal yolları tahrip edilmiştir. Savaş 

ortamında bu yolların önemi asker, cephane, yiyecek sevkıyatı açısından 

düşünülecek olursa daha iyi kavranabilir. 

Bu dönemde, Sevk ve İskân Kanunu’nun çıkarılmasına neden olacak önemli 

bir gelişme yaşanmıştır. 1890 yılından beri isyanlar çıkartan Ermeniler bu defa 

Van bölgesinde kanlı bir girişimde bulunmuşlar ve bu da bardağı taşıran son 
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damla olmuştur. Ermeni terör örgütleri, terör yoluyla Osmanlı yöneticilerini 

sindirmeye çalışırken, bir yandan da zengin Ermenilerin servetlerini davalarında 

kullanmak için onlara şiddet ve baskı uygulamışlardır. Örneğin, Van ve 

çevresinde, İngiliz istihbarat kaynaklarına göre 1000 kişilik fedai ve 3000 kişilik 

çete gruplarıyla terör estirmişlerdi. Van Belediye Başkanı Bedros Kapamacıyan’ı 

Ocak 1913 tarihinde Osmanlı valisiyle birlikte hareket ettiği gerekçesiyle 

öldürmüşlerdi.130

Ermeni sorunu, Birinci Dünya Savaşı öncesinde, 1914 yazında toplanan 

Taşnaksutyun Komitesi’nin, İttihat ve Terakki’ye karşı şiddetle mücadele kararını 

almasıyla yeni bir döneme girmiştir. Savaşın çıkmasından yararlanmak isteyen 

Ermeni terör komiteleri ile Osmanlı Devleti dışındaki Ermeniler savaşın, bağımsız 

Ermenistan’ın kurulması için bir fırsat olduğu noktasında birleşmişlerdi. İtilâf 

Devletleri’nin de isyanları teşvik amacıyla Ermenileri silâhlandırması işlerini 

kolaylaştırmıştı.  

Graf Illarion Ivanoviç Vorontsov Daşkov’un 1905 yılında Kafkasya’ya 

Namestnik (Genel Vali) olarak atanmasından sonra, Kafkasya’da Ermenilere karşı 

uygulanan politikalarda Ermeniler lehine önemli değişiklikler olmuştu. Bu 

tarihten sonra, Ermeni önderlerinin faaliyetlerinde de bir dönüşüm yaşanmıştı. 

Ermeni önderler Katoğigos’un desteğini alarak, Rus diplomasi çevrelerinde 

kampanyalar yürütmüşlerdi. Bunun üzerine Rusya, Osmanlı Devleti’ni 

politikasını yeniden gözden geçirmesi yolunda sıkıştırmaya başlamıştı. Sonuçta, 

Osmanlı Devleti 26 Ocak (8 Şubat) 1914 tarihinde Türkiye’deki altı vilâyette 

Ermenilere yönelik ıslahât yapmak ve burada görev yapması için 2 müfettişin 

atanmasını kabul etmek zorunda kalmıştı. Bu anlaşma, Osmanlı Devleti adına 

Sadrazam Said Halim Paşa ile Rusya’nın İstanbul Maslahatgüzarı arasında 

imzalanmıştı. Ayrıca, Ermenileri heveslendirmiş, siyasî özerklik alabilecekleri 

                                                           
130 Özdemir vdl., Ermeniler..., s.56. Osmanlı Arşivi Yıldız Tasnifi, Ermeni Meselesi, c.3, 

İstanbul 1989, s. 20. 
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duygusuna kapılmalarına neden olmuştu. 18 (31) Temmuz 1914’te Almanya’nın 

Rusya’ya savaş açması Ermeniler için bir fırsat olmuştur.131

Eçmiyazin Katoğigosu Ağustos 1914’te Kafkasya Genel Valisi Worontsoff 

Dachkoff’a Ermenilerin Çar’a olan sadâkatlerinden bahsedip hizmet talebinde 

bulunmuştu. Vali de Rusya’daki ve Osmanlı Devleti’ndeki Ermenilerin 

talimatlarını beklemelerini istemişti. Bu talimatlar genel olarak; Ermenilerin 

derhal silâhlanmaları, Osmanlı Devleti’nce silâh altına alınanların askerden kaçıp 

Rus sınırını geçerek, Rus ordusuna dahil olmaları, ayaklanmalar çıkartarak 

Osmanlıyı iki ateş arasında bırakmak suretiyle İtilâf Devletleri hesabına casusluk 

yapmalarıydı.132

Eleşkirt Hudut Tabur Komutanlığı’nın, Üçüncü Ordu Komutanlığı’na 

gönderdiği 30 Ağustos 1914 gün ve 8 sayılı telgrafında şu bilgi verilmiştir: 

“Sınırımıza yakın olan köylerdeki evleri arayan Rusların buldukları silâhları 

Ermenilere verdikleri ve Ermenilerin Rus erlerine sürekli olarak Türk kıyımları 

anlattıkları ve Rusya’ya kaçmak için propaganda yaptıkları öğrenilmiştir.”133

Avrupa Devletleri, sadece Rum ve Ermenilerin sözlerine inanarak hareket 

etmişlerdir. Erzurum’da Konsolos olarak görev yapan General Mayewsky’nin Rus 

Genelkurmayı’na verilmek üzere yazdığı raporda “Ermeniler tarafından 

Türkiye’de yapılan fecâyiin mesuliyeti evvelâ; Ermeni ihtilâl komiteleriyle 

müştereken hareket eden Ermeni ihtilâlcilerine, saniyen; bunları teşci’ ve teşvik 

eden bazı ecnebî hükûmetlerine râcidir” diyor. Ayrıca, “Kürtlerin yaşadıkları 

yerlerde sâkin Ermenilerin, daima Kürtler tarafından tecavüze maruz kaldıklarına 

da inanmak caiz değildir. Çünkü; bu suretle oralarda hiçbir Ermeni’nin 

kalmayacağı muhakkak idi. Halbuki o civarın en zengin ve en müreffeh halkı 

Ermenilerdir” denilmiştir. Ermeni komiteleri tarafından ekilen fesat 

propagandalarına da dikkat çeken Mayewsky, “Ermeni komiteleri tarafından 

ekilen fesat tohumu; havali halkı arasında öyle bir adem-i itimad hissi yerleştirdi 
                                                           
131 Sertçelik, a.g.e. s.29. 

132 Çaycı, a.g.e., s.58. 

133 Bektaş, a.g.e., s.77. 
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ki ıslahât buralarda payidâr olamazdı” ve “Şark’ta Hıristiyanlar ve bilhassa 

kiliseler Hıristiyanlık esasâtını bir tarafa bırakarak ahali arasında 

propagandacılığı başlıca vazifeleri addetmişlerdir” diye açıklamıştır.134  

Fransız Cambon’un 1890 ve 1897 tarihli Sarı Kitabı’nda geçen raporunda 

da benzer sözler yer almaktadır. Erzurum’da 16 Nisan 1918 tarihinde Rus İkinci 

Topçu Alayı Kumandanı Kaymakam Tverdo Klebov (Khleboff)’un hatırasında da 

“Erzurum’un Türk kıtaâtı tarafından işgalinden iki ay evvel bizzat vaki’ olan 

meşhudât ve mesmuâtımla sâbit olan, Ermenilerin İslâm ahali hakkında tatbik 

ettikleri, fecâyii tasvirin fevkinde bir sürü mezâlimle doludur” cümlesi de bölgede 

Ermenilerin yaptıkları katliâmları açıklamaktadır. 135 Tverdo Klebov hatıralarında 

şöyle devam etmektedir. “Türklerle Ermeniler arasındaki düşmanlık, Avrupa’da 

çoktan beri biliniyordu. Fakat bunun Genel Savaş’ta olduğu dereceye varacağını 

kimse bilmiyordu. Ermenilerin Türklere tahammül edemedikleri herkesçe 

bilinmektedir. Buna karşılık her zaman ezilen rolü takınmış ve bilgi dereceleri ve 

dinleri sonucunda en ağır işlemlerin kurbanı olduklarına bütün dünyayı gerçekten 

inandırabilmişlerdir. Öteki Avrupalılara göre Ermenilerle en fazla ilişki kurmuş 

olan Ruslar, bu halkın uygarlığı ve ahlâkı konusunda bambaşka bir kanı 

edinmişlerdir. Bunları cimri, açgözlü ve paraya düşkün, başkalarının zararına 

yaşayan bir halk olarak tanımışlardır. Rus askerlerinin ağzından çok kez şu 

sözleri işittim: Türkler şu Ermenilerin iyi ki hakkından geldiler. Fakat onları tam 

anlamıyla yok edemediler. Bu işi bir tanesi kalmayacak şekilde yapmaları 

gerekir.”136

 Mustafa Kemal, Erzurum Müdafaa-i Hukuk Merkeziyesi’ne çektiği 

telgrafta Fransızların haksızlık yaparak Urfa, Antep, Sivas’a kadar ve Mersin’in 

batısına kadar olan Anadolu topraklarında Fransız nüfuz ve idaresinin olacağını ve 

bu durumun idarecilere ve gazetelere bildirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, 
                                                           
134 Güler, Cemiyet-i Akvâm..., s.5 

135 USNA, Microcopy no:820., Roll 407, vol. 381, 185.5-185.513, a.g.e.,... Notes d’un Officer 

Supérieur Russe sur les atrocités d’Erzeroum, Extrait des Mémoires du Lieutenant Colonel Tverdo 

Khleboff, 27 Şubat 1918.  

136 Talât Paşa’nın Anıları, yay.haz. Alpay Kabacalı, İstanbul 2000, s.81. 
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Fransızlar Sevk ve İskân Kanunu ile gönderilen Ermenileri tekrar Çukurova 

(Kilikya) bölgesine yerleştirmek istemişti. Nedeni ise Ermenileri maşa olarak 

kullanmak, kendileri çekildiklerinde yerlerine Ermenilere ait bir devlet 

bırakmaktı. Böylece, Türk devleti ile Suriye’de yaşayan Müslüman Araplar 

arasında Hıristiyan bir tampon devlet olacaktı. Mondros Mütarekesi gereğince 7 

Kasım 1918 tarihinden itibaren bölgede başlayan İngiliz-Fransız işbirliği ile 

Suriye İtilafnamesi’ne göre bölge Fransız nüfuzuna girmişti. İngilizlerin yerini 

Fransız kıyafetleri giymiş gönüllü Ermeni taburları almıştı. Fransızlar bölgede 

sadece Ermenileri değil, Tunus, Cezayir ve Senegal’li askerleri de “Türkler, 

Müslümanlıktan ayrıldı Bolşevik oldu” diyerek kandırmış, getirip 

savaştırmışlardı.137   

Bölgede, Ermenilerin isteklerini gerçekleştirmek adına Fransızların tarihî 

rolü büyüktür. Kazım Karabekir’in notlarına göre; Ruslar Kafkasya’daki 

Ermeniler aracılığıyla Osmanlı Ermenilerini devlete karşı kışkırtmak için 

vaatlerde bulunmuşlardı. Osmanlı’dan ele geçirdiği yerleri Ermenilere vererek 

bağımsızlıklarını sağlayacakları sözünü vermişlerdi. Üstelik Osmanlı köylüleri 

kıyafetindeki birçok adamları içerideki Ermeni köylerine götürmüşler ve 

dağıtılmak üzere sınırdaki kimi yerlere silâh ve cephane getirmişlerdi. Rus 

generallerinden Loris Melikof’un oğlunun bu amaçla Van bölgesine gittiği 

doğrultusunda haber alınmıştı. Ermeni düşünürleri şu suretle harekete karar 

vermişlerdi: Harp ilânına kadar sessizce itaâtlerini korumak, harp ilân edildiğinde 

ordudaki Ermeni erlerin silâhlarıyla düşman tarafına geçmesine ve Türk ordusu 

ilerlerse sessizlik ve itaati korumasına, Türk ordusu geri çekildiğinde silâhlanıp 

çete hâline geçip bu suretle devlete karşı hareket etmek. Buna karşılık 4.madde; 

şimdiden her türlü olasılığa karşı ve özellikle tehlikeli zamanlarda asker arasında 

korku ve disiplin düzensizliğine meydan vermemek üzere Ermenileri ve diğer 

Müslüman olmayanları olabildiğince hissettirmeyecek biçimde ve hareketlerini 

sıkı kontrol ve denetim altında bulundurmak, 5.madde, Ermenilerin ve Rusların 

kötü düşünceleri ve kandırmalarına bilgisizlikleri dolayısıyla kapılacak Kürt ve 
                                                           
137 Süleyman Hatipoğlu, “Çukurova’da Fransız-Ermeni İşbirliği (1918-1921)”, Sömürgecilik 

Hareketlerinde Fransa ve Anadolu’da Fransız-Ermeni İşbirliği Sempozyumu, Elazığ 2003, 

s.50-54. 
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öteki Müslüman ileri gelenlerini Ermenilerin ve Rusların amaçları hakkında 

aydınlatmak, esenliğin Ruslara karşı hareket etmekte olduğuna inandırmak.138

Daha sevk kararı alınmadan başlayan saldırı olaylarından biri de Muş’taki 

Arak Manastırı’nda cereyan etmişti. Bölgeye inceleme için giden Ahmet Efendi 

komutasındaki jandarma grubundan dört er şehit edilmişti.139

Ruslara yardım eden Ermeni çeteleri ile bunlara katılan yerli Ermenilerin 

arasındaki çatışmada kurşun ve süngü ile katledildiği tespit edilen Hüseyin 

İbrahim bin Abdi daha sonra asılmıştı. Rus kuvvetine takviye eden Ermeni 

çetelerine iltihak ve faciaya neden olan yerli Ermeniler tarafından katl ve itlaf 

olunan Merkehu karyesi ahalisinin çoğunlukla kadın, çocuk ve yaşlılardan ibaret 

olduğunu görüyoruz.140

Kafkaslardaki Rus Ordusu, bölgedeki Ermeni ve Gürcü otoriteleri 

silâhlandırmışlardı.141 Van vilâyetinden gelen 2 Aralık 1914 tarihli telgraftan 

anlaşıldığına göre 26 Kasım 1914 tarihinde savaş (olaylar) hakkında ordu 

kumandanlığından düzenli rapor alındığından başkaca bilgi vermeğe gerek 

olmadığı yolundaki tebligata dair bilgi bulunmaktadır. Van vilâyeti sınırındaki 

askerin harekatı şöyledir: Bacirge tarafından İran’a geçen çeteler Rumiye ve 

Selhas arasındaki Sumas ve Biradost nahiyelerini işgal etmişlerdir. Bunların 

Ruslar tarafından silâhlandırıldıkları ve Rumiye’den 3000 kadar Nasturi’nin de 
                                                           
138 Kazım Karabekir, Gizli Harp İstihbarat, yay.haz. Emrullah Tekin, İstanbul 1998, s.96 

139 Ma’mûratül-Aziz’den Harbiye Nezâreti Celîlesi’ne mevrûd şifrenin sûretidir. 

Şehr-i .... 13. günü Muş Mutasarrıflığı’ndan Arak Manastırı’nın taharrîsine (incelemesine) 

gönderilen Jandarma Mülâzımı Ahmed Efendi mezkûr manastıra firârîlerin ateşlerine ma’rûz 

kalarak efendi-i mûmâileyh ile dört jandarmanın şehîd olduğu ve mütecâsirlerinin ta’kîb edilmekte 

olub netîcesinin ayrıca ‘arz edileceği Muş fırka vekâletinin şifresi üzerine mârûzdur. Fî 15 Şubat 

330 11. Kolordu Kumandan vekîli Hakkı, 16.12.330.(1.03.1915) bir nüshası asâyiş kısmına 

verilmiştir. Bir sûreti mu’âmelât-ı zâtiyeye verildi efendim. 6. Şube Azmi, ATASE, KOL: BDH, 

KLS.520, DOS.1027-2024, FİH.5-1.  

140 ATASE, KOL: BDH, KLS. 520, DOS.2024. FİH.11, 11-1, 11-2.  

141 Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, The World War, 1918 

Supplement 1, U.S. Government Printing Office, Washington 1928, s. 889.  
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toplanarak Ermeni çeteleri ile harekatı ile Rus tümeninin ilerlemesini 

kolaylaştırmıştır. Başkale’nin Dir nahiyesinde Rus ordusu ile karşılaşan Osmanlı 

ordusu çetelerin Ruslara yardımı ile çatışmayı kaybetmiştir. 17 ve 19 Kasım 1914 

tarihlerinde Kutur tarafında ve “Tanik” mevkiinde vuku’ bulan muharebede 400 

şehit ve yaralı vererek Saray ilçesine dönmek zorunda kalınmıştır. Musul 

vilâyetinden Revandiz Kazası sınırında toplanan 3 bin kişilik bir kuvvet İran’ın 

Şenu tarafından geçerek Selmas üzerine yürümek üzere emir almış ve yakında 

hareket etmiştir. “Abga”dan defedilen Abdürrezzak, Makü cihetinde 

bulunmaktadır. Bayezit tarafından Abga’ya tecavüz eden çeteler bir çatışmayı 

müteakip Kızıldize’ye çekilmiş ve tekrar gelmemişlerdir. Şehrin genel durumuna 

bakıldığında Ermenilerin sakin beklediği ancak Selmas havalisindeki Ermenilerin 

Ruslarla birlikte savaştığı görülmektedir. Bölgede çarpışan Ermeni çetesinin 

başında Talori katliâmını yapan meşhur Antranik142 ve arkadaşları vardı. Hanik 

çarpışmasından sonra Ermeni erlerden firar edip düşmana katılanlar da vardı. Öte 

yandan, Dir Murahhas Vekilinin Çarideki (Çari) Rus Kumandanı ile muhabere 

ettiği sonradan Abduyilerden ayrılıp Osmanlı ordusuna katılan Aşiret Rüesasından 

Ömer Khan tarafından bu haberler verilmiştir. 143 Ermeniler bölgede Müslüman 

kıyafeti ile gördükleri herkesi öldürmüşler, camileri yakmışlardı.144

Van Valisi Cevdet Bey Mart 1915 başlarında Van’da ayaklamanın başlamak 

üzere olduğunu ilgililere bildirmişti. Nisan ortalarında Van dışında, 17 Nisan’da 

                                                           
142 Eylül 1914-Ağustos 1916 tarihleri arasında Antranik ve arkadaşları 34 çarpışmaya 

katılmışlardır. Antranik Çelebyan, Antranik Paşa, çev. Nairi Arek-Mariam Arpi, İstanbul 2003. 

Bu olaylar sırasında Trans-Kafkasya Komiseri, Osmanlı Hükûmeti’ne barış önermiştir. Osmanlı 

Ordusu Komutanı, radyo-telgrafla verdiği cevapta bu öneriyi kabul ettiğini ve kurallara uymak için 

Trans-Kafkasya Komiseri’nin önerisini hükûmetine de bildirmiştir. General Odişelidze, Trans-

Kafkasya Komiserleri Başkanı Gegeşkuri ve Başkomutan General Lebedenski ile telgrafla irtibat 

sağlanmıştır. Gelen cevapta, Ermeni zulümlerinin kesinlikle durdurulması isteminin yer aldığı bir 

ültimatomun Ermeni Millî Meclisi’ne verildiği ve meclisin de Doktor Savriev ve Antranik’i 

Erzurum’daki üzücü olaylara son vermek üzere delege sıfatıyla şehre gönderdiği bildirilmiştir. 

Ama Antranik’in verdiği sözlerin doğru olmadığını zaman göstermiştir. Kabacalı, a.g.e.,s.94, 104.  

143 ATASE, KOL: BDH, KLS.520, DOS.2024, FİH.5. Belge No: 2050.  

144 ATASE, KOL: BDH, KLS.520, DOS.1027-2024, FİH.12-5. Belge No: 2051.  
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Şitak’ta, 18 Nisan’da Bitlis’te Ermeniler ayaklanmışlardı. Gevaş’taki Müslüman 

memur ve jandarmalar öldürülmüştü. 20 Nisan’da Van içinde büyük bir 

ayaklanma başlamıştı. Resmî daireler yakılmıştı. Van ve çevresi 17 Mayıs’ta 

Ermenilerin eline geçmişti. Komiteci Aram Manukyan vali olarak başa 

geçmişti.145

Ermeni komiteleri ile Rusların yaptıkları hakkında 1916 yılında yörede 

kurtulanların verdikleri ifadelerde, Ermenilerin nasıl kıyım yaptıkları, bir kısım 

Müslüman’ı Mermid Çayına döktükleri, Amerikan kuruluşlarına götürülenlerin 

verilen yemeklerden zehirlenerek ölmüş oldukları da belirtilmektedir.146

Bu dönemde, Osmanlı topraklarında yalnız bazı Ermeniler değil bazı 

Rumlar da isyanlar çıkartmışlardı. Bazı Rumlar da sevk edilen tebaa 

arasındaydılar. Sevk ve İskân Kanunu çerçevesinde sadece isyan çıkartan 

Ermeniler değil, 6 Mart 1331 (19.5.1915) - 8 Eylül 1334 (8.9.1918) tarihleri 

arasında bazı Rumların da sevke tâbi tutuldukları anlaşılmaktadır.147 Bu kişilerden 

şüpheli görülenlerin öncelikle tâbiiyetlerinin belirlenmesi için 3. Ordu 

Kumandanlığı’ndan Mahmut Kemal imzasıyla bir inceleme yapıldığı 

                                                           
145 Çeviren ve tenkit eden Kaymakam Hakkı, Hilâl Altında Dört Sene ve Buna Ait Bir Cevap, 

yazan Rafael de Nögalis, 1931, s.73. Kaymakam Hakkı, Ermenilerin bu isyanı karşısında 

hükûmetin sükunetini koruduğunu, bunları mevzî tedbirlerle büyümeden yerinde söndürdüğünü, 

her tarafta bu tür durumlara karşı savunmada kaldığını belirtmiştir. Hatta, hükûmet Ermeni 

Patriği’ne ve komitalara üye Ermeni milletvekillerine de harp çıkması hâlinde yeterince jandarma 

ve asker bulunduramayacağını, Ermeniler tarafından bir isyan çıkarılırsa âsâyişi sağlamak için 

derhal tedbir alınacağını bildirmiştir. 24 Nisan 1915’te alınan Ermeni komitacılarının dağıtılması 

da bu tedbirin sonucudur. Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri, İstanbul 2004, s.57. Çaycı, a.g.e., 

s.60. 

146 Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri (1914-1919), c.I, Ankara 2001, s.135, 167. 

147 ATASE, KOL: BDH, KLS.372, DOS.474-1479, FİH.1. Ayr.bkz. Güler, Cemiyet-i Akvâm..., 

s.12. 
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bildirilmiştir.148 Bu inceleme için İstanbul’dan bilgi alındığı ve bunların isyan 

eden Rumlar oldukları anlaşılmıştır.149

Yeniköy’den tâbiiyet edinmiş Rumlardan sevk edilenlerin hukukunun 

korunduğuna dair 1. Ordu Kumandanlığı’ndan Harbiye Nezâreti Celilesi’ne 

yazılan izahat da150 göstermektedir ki; bunlar Karesi Rumları Karadeniz sahiline 

nakil olunurken151 gereken önem gösterilmiştir. 

Ayrıca, Romanya’da Osmanlı ordusuna karşı savaşan altı Yunan taburundan 

da İstanbul’a sevk olanlar vardı. Burada Avrupa basını aracılığıyla Yunan 

Hükûmeti lehine siyaset yapmışlardı.152 Suriye’de oturan üç yüz altı kadar kadın 

ve çocuğun Şam’a oradan da Dersaadet’e nakledilmesi sırasında otuz Yunan’ın bu 

Yunan taburlarına dahil edilerek Yunan Hükûmeti’nce askere alındığı 

öğrenilmiştir.153

 9 Mart-29 Kasım 333 (1917) tarihleri arasında Diyarbakır, Elazığ, Urfa 

vilâyetlerindeki Rumların sevki yanında Trabzon, Samsun, Ayvalık, Bafra, 

Çarşamba, Terme, Şile’deki Rumlar da daha içerilere sevk edilmiştir.154

 Adalarda bulunan Rumların casusluk faaliyetinde bulundukları öğrenilmiş 

ve bunların sevkine karar verilmişti.155 Ayrıca, 14 Mart 333 (14.5.1917) tarihinde, 

2. Kolordu Kumandanı Nureddin’in bildirdiğine göre; Rumlar casusluk 

faaliyetinde bulunmuşlardı.156 Fethiye’den Rumlar Denizli’ye sevk edilmişti.157 

                                                           
148 ATASE, KOL: BDH, KLS.372, DOS.474-1479, FİH.1-1. 

149 ATASE, KOL: BDH, KLS.372, DOS.474-1479, FİH.4-2. 

150 ATASE, KOL: BDH, KLS.372, DOS.474-1479, FİH.5-1. 

151 ATASE, KOL: BDH, KLS.372, DOS.474-1479, FİH.5-3. 

152 ATASE, KOL: BDH, KLS.372, DOS.474-1479, FİH.6-2. 

153 ATASE, KOL: BDH, KLS.372, DOS.474-1479, FİH.6-3. 

154 ATASE, KOL: BDH, KLS.1292, DOS.320, FİH.1. 

155 ATASE, KOL: BDH, KLS.1292, DOS.776, FİH.1. 9 Mart 333 tarihli belge. 

156 ATASE, KOL: BDH, KLS.1292, DOS.776, FİH.1-1. 
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Ayvalık Rumlarının da isyan çıkarmaları üzerine meralara sevkinin uygun 

olduğuna karar verilmişti.158 Öte yandan, bunların sevki sırasında sanıldığı gibi 

yaya gitmelerine izin verilmemiş, günün koşulları göz önüne alındığında savaş 

ortamında imkânlar dahilinde araç da kullanabilmişlerdir. Ayvalık Rumlarının 

sevki sırasında araç kullanabilmeleri için 4. Kolordu tarafından çıkarılan emir de 

bunun ispatıdır.159 Sevk sırasında kimsesiz çocuklar korunmağa alınmıştır.160

 Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı başında dış destekli iç isyanlarla 

uğraşmak zorunda kalmıştır. Bu gelişmelerin sonucunda aldığı kararlar ise XXI. 

yüzyılda dahi tartışılmağa devam etmektedir. 

                                                                                                                                                               
157 ATASE, KOL: BDH, KLS.1292, DOS.776, FİH.1-6. Tahsin bey imzalı 333 kanun-ı evvel 

tarihli telgraf. 

158 ATASE, KOL: BDH, KLS.1292, DOS.776, FİH.4. 1 Mart 333 tarihli telgraf. 

159 ATASE, KOL: BDH, KLS.1292, DOS.776, FİH. 4-3. 

160 Güler, Cemiyet-i Akvâm..., s.37.  
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2. BÖLÜM : GEÇİCİ SEVK VE İSKÂN KANUNU VE 

     UYGULANMASI 

 

2.1. “24 Nisan” Kararının Aslı 

Osmanlı Devleti’nin savaş ortamında olmasını fırsat bilen Ermeniler isyan 

hareketlerini giderek yoğunlaştırmışlardı. Birçok cephede Avrupa’nın en güçlü 

devletleriyle savaş hâlinde iken, isyanların tamamen bir ihanete dönüşmesi 

sonucunda hem cephenin, hem de cephe gerisinin emniyete alınarak yüz binlerce 

Müslüman’ın göz göre göre ölüme itilmesinin önlenmesi kaçınılmaz bir 

zorunluluk olmuştur. Orduda görevli iken karşı tarafa geçen Ermeniler sayesinde 

Taşnak Örgütü güçlenmiş, örneğin Bitlis’teki üye sayısı 170.000’i bulmuştu. Bu 

da Ermenilerin ihanetinin bir başka ispatıdır. 161

Bu durum karşısında, devlet geleneğine sahip olmanın getirdiği 

sorumlulukla hareket eden Osmanlı Hükûmeti çözüme yönelik kesin tedbirler 

almak zorunda kalmıştır. Bunlardan ilki olan 24 Nisan 1915 tarihli karar ile 

Ermeni komite merkezleri kapatılmış, evrâkına el konulmuş ve elebaşılarının 

tutuklanmasını öngören İçişleri Bakanlığı tarafından 14 valilik ve mutasarrıflığa 

gönderilen emirnâme ile İstanbul’da 2345 komiteci tutuklanmıştır.162 Ermenilerin 

                                                           
161 The Turco-Armenian..., s.14. Ayr.bkz. Roderic H. Davison, “The Armenian Crisis 1912-

1914”, The American Historical Review, vol LIII, No.3, April 1948, s.484. Burada 1907 

tarihinde Taşnak Cemiyeti üyesi sayısı 165.000 olarak verilmiştir. Davison bu bilgiyi Ermenilerin 

kendi yazdıkları rapordan almıştır. Fédération Arménienne Révolutionnaire, Rapport présenté 

au Bureau Socialiste Internationale, Stuttgart, 1907, s.22-23) 

162 Süslü vdl. Türk Tarihinde..., s.229. Tâlât Paşa’nın Anıları hakkında Murat Bardakçı’nın 

Hürriyet Gazetesi’nde yayınladığı bilgilere göre bölgede çetelerin kışkırttığı sivil halkın birbirine 

girmesi için gereken kıvılcım Rus savaşıyla çakılmıştır. Üstelik o sırada Osmanlı ordusunda pek 

çok Ermeni asker mevcuttu. Enver Paşa, ilkin bu Ermeni askerlerin silahsızlandırılması emrini 

vermiştir. 18 Mart’taki Çanakkale Muharebesi’nden kısa bir süre sonra, milliyetçi Ermeni 

örgütlerinin Van’da başlattıkları isyan üzerine İttihatçı yönetim yeni tedbirler almıştır. 24 Nisan’da 

İstanbul’da yayımlanan Ermeni gazetesi ‘Azamart’ın bürosuna baskın düzenlenmiş ve aralarında 



Avrupa ve ABD Parlamentolarında “Soykırım Anma Günü” olarak çıkarmaya 

çalıştıkları karar tasarıları ve “soykırım yılı” olarak her yıl düzenledikleri anma 

günü, bu tutuklamalar olup “Sevk ve İskân Kanunu” ile alâkalı değildir. 

Komitelerin kapatılması, elebaşılarının ve bazı teröristlerin tutuklanması, olayları 

yatıştıracak yerde daha da şiddetlendirmiştir. Teşkilâtlanma ve silâhlanmalar 

şehirlerden en küçük yerleşim yerlerine kadar götürülmüş ve bazı Ermeniler 

birçok dış vaatlerle kandırıldığı için kanlı olaylar daha da artmıştır. Bir taraftan 

Osmanlı Ordusu’nu, diğer taraftan da sivil halkı emniyet altına almak amacıyla 

Osmanlı Hükûmeti nihayet son insanî çare olarak savaş bölgelerindeki halkın yine 

Osmanlı toprağı olan güvenli bölgelere, 27 Mayıs 1915 tarihinde “sevk ve 

iskânı”na karar vermek zorunda kalmıştır. 

 1915 yılı Ermeni sorunu açısından dönüm noktası oldu diyebiliriz. Öyle ki, 

Ermeniler tarafından çıkarılan olaylar Osmanlı Devleti’nin artık bir karar 

vermesini gerektirmişti. Örneğin, Kars Kale Komutanı’nın, Kafkas Ordusu 

Karargâh Komutanı’na gönderdiği 23 Ocak (5 Şubat) 1915 tarih ve 141 sayılı 

gizli bir yazısında Ermeni birliklerinin disiplinsiz hareketlerinden bahsedilmiş, 

Kars’a gelen Ermeni birlik komutanlarının emirlere rağmen, Kars’a gelerek kayıt 

yaptırmadıkları, birliklerin arasında her türlü soygun, cinayet, tecavüz, saldırı 

olaylarının görüldüğü raporda bildirilmiştir. Kafkas Ordusu Karargâh 

Komutanı’ndan Kars’ta hangi Ermeni birliklerinin oluşturulduğu ve kimlere bağlı 

olduklarına dair bilgi talebinde bulunulmuştur. Aşağıda belirtilen birliklerin 

                                                                                                                                                               
doktor, yazar, gazeteci ve milletvekillerinin de bulunduğu Ermeni aydınlarından iki binden fazla 

kişi tevkif edilmişti. Arkasından, Enver Paşa, İçişleri Bakanı Tâlât Paşa’ya, 2 Mayıs 1915 

tarihinde bir telgraf çekerek, bölgede yaşayan Ermenilerin ya Rus ordularının üzerine ya da 

Anadolu’nun muhtelif bölgelerine doğru sürülmesini talep ederek şöyle demiştir: “Bir mahzur 

yoksa, isyancıların ailelerini ve isyan bölgesi halkını sınırlarımız dışına göndermeyi ve onların 

yerine sınırlarımız içine dışarıdan gelen Müslüman halkın yerleştirilmesini tercih ederim.” Yani 

daha Sevk ve İskân Kanunu çıkarılmadan, Ermeniler göç ettirilmeye başlanmıştı. Padişah Mehmet 

Reşat imzalı ve 27 Mayıs 1915 tarihli bu kanun, sadece bu durumu resmî hâle getirmiştir. 

Kendilerine tanınan süre iki haftaydı. Kıymetli eşyalarını yanlarına almalarına izin verilmiş, geride 

kalan mülkleri ise mahallî yönetimler tarafından satıldıktan sonra parası kendilerine ulaştırılmıştır. 

Devlet, göç güzergâhındaki güvenliği sağlamakla kalmayıp beslenme ve sağlık gibi temel 

ihtiyaçları da karşılamıştı. Hürriyet, 28 Nisan 2005. 
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oluşturulduğu, 19 Ocak (11 Şubat) 1915 tarih ve 1928/240 sayı ve 348 çıkış 

numarası ile gizli yazı olarak bildirilmiştir: 

1. İran’dan Antranik komutasında, 

2. Iğdır’da Armen Garo komutasında, 

3. Kağızman’da Amazasp komutasında, 

4. Sarıkamış’ta Keri komutasında, 

5. Kars’ta Canpolatyan komutasında.  

Ayrıca, Aleksandrapol (Gümrü)’de Vartan komutasında yedek birlik, 

Yüzbaşı Gagemov komutasında casus müfrezesi olduğu, ilk iki birliğin Kafkas 

Dördüncü Kolordusu Komutanlığı’na, üçüncü ve dördüncü birliklerle casus 

müfrezesinin Kafkas Birinci Kolordusu Komutanı’nın emri altında olduğu, yedek 

birliğin de Gümrü’deki Garnizon Komutanı’na bağlı olduğu bildirilmiştir.163

Osmanlı haber alma kaynakları, durumu savaşın başından beri dikkatle 

izlemiştir. Genelkurmay 25 Şubat 1915 tarihinde ilgilileri uyarmıştı. Ermenilerin 

ihtilâl hazırlığı içinde bulunduğunu, bu yüzden onların silâhlı hizmetlerde 

kullanılmamasını, yetkili birlik komutanlarının silâhlı saldırı ve direnmeleri 

bertaraf etmelerini, gerekirse sıkı yönetim uygulamalarını, ancak fiili saldırı 

olmayan yerlerde ahaliye iyi muamele yapılarak sadakatten ayrılmamaları ve 

isyana katılmamalarının sağlanması yolunda talimat vermiştir.164

Ermeni komitecilerinin hazırlıklarından haberdar olan İçişleri Bakanı Talat 

Paşa, Ermeni ileri gelenlerini, Harbiye Nâzırı Enver Paşa da Ermeni Patriği’ni 

uyarmışlar, düşmanla işbirlikleri devam ettiği takdirde gereken önlemlerin 

alınacağı hususunda ihtarda bulunmuşlardı. Ancak, bu ihtarlar sonuç vermemiş, 

Ermeniler savaşın başlamasıyla yer yer isyanlar çıkarmak suretiyle ihanete devam 

etmişlerdi. Türkiye ve Rusya arasında muharebe ve çatışmaların başlamasından 
                                                           
163 Sertçelik, a.g.e. s.44-45. 

164 Çaycı, a.g.e., s.63. 
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hemen sonra, Harbiye Nâzırı Enver Paşa’nın ilk işlerinden biri, Ermeni Patriği’ni 

resmen uyarmak olmuştu: Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’nda İtilâf 

Devletleri’ne karşı mücadele verdiği bu dönemde, her türlü ayaklanma teşebbüsü 

ve Ermeni cemaati tarafından Müslümanlara karşı girişilecek her çeşit saldırı, 

isyancı ve saldırganları en müthiş neticelerle karşı karşıya bırakacağı ve bu tür 

hareketlere başvuranların şiddetle cezalandırılacağı ihtar edilmişti. Patriğe yapılan 

açıklamada, ülkeyi üç büyük düşman devlete karşı savunmakla meşgulken bu 

çeşit hareketlerin en ağır biçimde cezalandırılacağı da belirtilmişti. Fakat, her ne 

kadar masumlarla suçlular arasında ayırım yapılacaksa da, Ermenilerden dört 

buçuk kat daha kalabalık olan Müslüman ahalinin haklı fakat kör öfke ve 

intikamına karşı Ermenileri savunma imkânı bulunamayabileceği de belirtilmişti. 

Çünkü, olayların çıktığı yerlere gönderilecek hazır birlikler olsa bile, iletişim ve 

ulaşım imkânlarının noksanlığından zamanında müdahale yapılamayacağı 

düşünülmekteydi.165

Tutuklananların sıradan Ermeniler değil, örgüt mensubu oldukları -ki bu 

durum İngiliz istihbaratı tarafından da doğrulanmıştı- bilinmekteydi. Nitekim 

Mısır’daki İngiliz Askerî Ofisi’ne Dedeağaç üzerinden ulaşan bir bilgiye göre “24 

Nisan 1915 gecesi üç Ermeni din görevlisi, Ermeni gazetesi “Puzantion”un sahibi 

de aralarında olmak üzere toplam 1800 Ermeni yakalanarak Ankara’ya 

gönderileceklerdi. Tutuklananların 500’ü Taşnak, 500’ü Hınçak ve kalanlar da 

Ramgavar partizanlarıdır.” denilmektedir. Tutuklanan Ermenilerin “Müttefik 

ordularına hizmet eden Ermeni gönüllüleri veya Müslüman katliâmı sorumluları” 

olduğu İstanbul’daki İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe’e gönderilen şifre 

telgraflarda da kaydedilmiştir.166

24 Nisan 1915 tarihinde İçişleri Bakanlığı Ermeni komite merkezlerinin 

kapatılarak, evrâkına el konulması, komite ele başlarının tutuklanması emrini 
                                                           
165 Çaycı, a.g.e., s.58, Ahmet Rüstem Bey, a.g.e., s.68. Patriğe gönderilen mektup için bkz. 

Hüsamettin Yıldırım, Ermeni İddiaları ve Gerçekler, Ankara 2000, s.13.  

166 Özdemir vdl., Ermeniler..., s.62. Bazı kaynaklarda tutuklu sayısı 235 olarak verilmektedir. 

Ancak, buradan da anlaşıldığı gibi tutuklananlardan 1800’ü partilere üye olduğuna göre bu sayıyı 

2345 olarak kabul etmekte daha doğru olacaktır. 
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vermişti demiştik. İstanbul’da 2345 Ermeni komitacının tutuklanması,167 alınan bu 

ayaklanma haberleri üzerinedir. Ermenilerin her yıl katliâmı anma günü olarak 

düzenledikleri 24 Nisan, bu tutuklamalardan dolayıdır. Bu tutuklulardan bir kısmı 

Ankara ve Çankırı’ya sevk edilmişlerdi. Çıkarılan geçici bir kanunla da 

gayrimüslimlerin özellikle Ermenilerin elinde bulunan silâhların toplatılması 

bütün vilâyetlerden istenmişti. 

 

2.2.  Uslanmayan İsyancılar - Sevk ve İskân Kararının Alınması 

Bütün tedbirlere rağmen, bazı Ermenilerin ihanete devam ettikleri ve 

Ruslarla işbirliğini sürdürdükleri anlaşılmıştır. Örneğin; savaş ortamında, Kars ve 

Ardahan havalisinde katledilen Müslümanların sayısı 30.000 civarındadır. 

Muhafazası Ermenilere verilen Osmanlı esirlerine çok kötü muamele yapılmış, 

tüfek dipçikleri ile öldürülmüşlerdi. Öte yandan, Ermeni ve Rumlar kasıtlı olarak 

esir düşüp Ruslara bilgi sızdırmışlar, Kafkasya Ermenileri de bilerek esir düşmüş 

ve öğrendiklerini kaçıp Ruslara iletmişlerdi.168

Tüm uyarılara rağmen, Adana-Dörtyol bölgesinde Ermeniler faaliyetlerine 

devam etmişlerdi. Bölgede gerekli görüldüğünde sıkıyönetim mahkemeleri 

kurularak emniyetin sağlanmasına çalışılmıştı. Dördüncü Ordu 

Kumandanlığı’ndan Komutan Cemal Bey tarafından 28 Şubat 1915 tarihinde 

yakalanan suçlular hakkında cezaî işlem uygulanmış, sâdık halka da gerekli 

şefkatin gösterilmesi emri verilmişti.169 Anlaşıldığı gibi, geçici kanun 

çıkarılmadan önce gereken tedbirler alınmasına rağmen bunlar yeterli olmamıştır. 

Ermeniler, isyanlarına devam etmişlerdir. Sivas’ta ve Van’da kısmen isyan 

hazırlıkları içinde oldukları istihbarat belgelerinden anlaşılmıştır. 1915 Nisan’ında 

eli silâh tutan herkesten yardım istenmişti. Ermeni Patriği’nden de isyan hâlinde 

                                                           
167 Gürün, a.g.e., s.213. Özdemir vdl., Ermeniler..., s.61. Osmanlı Belgelerinde Ermeniler 

(1915-1920), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 1994, s.7. 

168 BOA, F: HR.SYS., D: 2878, G: 1. 6.III.1915 tarihli İçişlerine yazılan şifre. 

169 Arşiv Belgeleriyle..., c.1., s. 57. 
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bulunan Ermenileri uyarması, itaat ve sadakatlerini göstermeleri için öncülük 

etmesi istenmiştir.170

Bu arada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Dimitriyeviç Sazanov, Paris ve 

Londra’daki Rus elçilerine 12 (25) Nisan 1915 tarih ve 1876 sayılı gizli bir 

telgrafla, Türkiye’deki Ermenilerle Türkler arasındaki anarşi ortamından 

bahsetmiştir. Elçilerden Fransız ve İngiliz Hükûmetleri’ne başvurarak, 

sorumluluğun Osmanlı Devleti Bakanlarına ait olacağının söz konusu ülkelerce 

Osmanlı Devleti’ne bildirilmesi isteği iletilmiştir. Daha sonra, Londra’daki Rus 

Elçisine 1 (14) Mayıs 1915 tarihli 2247 sayılı ikinci bir gizli telgrafla İngiliz 

Hükûmeti nezdinde bir girişimde bulunulması istenmişti. Osmanlı Devleti’ne, 

İngiliz ve Fransız Hükûmetleri tarafından verilecek notanın olumlu bir etki 

yapmasa bile Ermenilerin moralini yükselteceği, cesaretlendireceği bildirilmişti. 

Nitekim, Sir Edward Grey Osmanlı Devleti’ne karşı yayınlanması kararlaştırılan 

bildirinin 11 (24) Mayıs 1915 tarihinde açıklanmasını önerdiğini Rus Dışişlerine 

bildirmişti.171

Ermeni isyanının devam etmesi üzerine, 2 Mayıs 1915’te Enver Paşa, Van 

Gölü ve çevresinde toplanıp isyan çıkartan Ermenilerin Rus sınırı ötesine 

gönderilmelerini talep ettiği yazıyı Talat Paşa’ya göndermişti. Sevk kararının ilk 

işareti sayılan bu yazı ile Talat Paşa, Meclis-i Vükelâ’dan karar almadan ve geçici 

bir kanun çıkarmadan sevk işlemini başlatmış ve sorumluluğu üzerine almıştı. 

Ancak, Erzurum, Van, Bitlis, Halep, Maraş ve Adana gibi vilâyet ve sancakların 

boşaltılması ve buradaki Ermenilerin can ve mallarının korunması hususunda 

alınan tedbirler yeterli olmamıştı. 24 Mayıs 1915’te Rusya, İngiltere ve Fransa 

Hükûmetleri “Ermenistan” diye kendilerince adlandırdıkları Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgelerinde öldürülen Müslümanları görmezden gelip Ermenilerin 

öldürüldüklerini ileri sürerek Osmanlının bundan sorumlu tutulacağını 

bildirmişlerdi. Uluslararası bir sorun hâline gelen durum üzerine Talat Paşa artık 

sorumluluğu alamayacağını anlamış ve 26 Mayıs 1915 tarihli bir tezkireyi 
                                                           
170 Arşiv Belgeleriyle..., c.1., s.124. 

171 Rusya İmparatorluğu Dış Politika Arşivi, Politarhiv Fondu’ndan aktaran Sertçelik, a.g.e. 

s.61. 
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Sadaret’e göndermiştir.172 Buna göre, çıkardıkları isyanlarla orduyu soktukları zor 

durum karşısında Ermenilerin güvenli bölgelere gönderilmek zorunda kalındığı 

belirtilmişti. 29 Mayıs’ta hazırlanan bir tezkire ile durum Meclis-i Vükelâ’ya 

iletilmiş ve sevk kanununun uygulanması için gerekli resmî belge hazırlanmıştı.173

Anadolu’daki Ermeniler konusunda Başkomutanlık 26 Mayıs 1915 tarihli 

yazısında, “Ermeniler Van Gölü civarında toplu isyan hâllerini sürdürüyorlar. 

İsyan yuvalarının bir an önce dağıtılması gerekmektedir. Ruslar sınırdaki 

Müslümanları bizim topraklara kovaladılar. Biz de Ermenileri Rusya’ya 

göndermek veya Anadolu’ya dağıtmak gibi bir tedbir almak zorundayız” şeklinde 

görüşünü ifade etmekteydi.174

Komutanlara, âsâyişi bozan silâhlı saldırgan ve direnişçileri imha etme 

görevi verilmiştir. Casusluk ve vatana ihanet eden köy ve kasaba halkını tek tek 

veya toplu hâlde başka yerlere sevk ve iskân etme yetkileri verilmekle sevk ve 

iskân işi orduya devredilmiştir. 

Düşmanla işbirliği yapma, masum halkı katletme ve isyan çıkarma gibi 

zararlı hareketlerde bulunanların Musul, Zor, Halep ve Suriye’nin bazı bölgelerine 

sevkleri için Dâhiliye Nezâreti’nin 13 Mayıs 331 (1915) tarih ve 270 numaralı 

tezkiresi üzerine Meclis-i Vükelâ’ca sevk ve iskân kararı alınmıştır.175 Ayrıca, 

Ermenilerin sevk ve iskân edilmelerinin nedenleri hakkında Hukuk Müşaviri 

Mehmet Münir Bey bir rapor hazırlamıştır.176 Buna göre; Osmanlı Devleti’ne 

karşı öteden beri isyana girişmeleri, gizlice silâh depolayarak bunları Osmanlı’ya 

karşı kullanmaları, yurt dışına kaçıp düşmanla işbirliği yapmaları, kendilerini 

sosyal demokrat olarak gösterip ihtilâlci sosyalist komitesi adı altında 

Avrupa’daki bazı ülkelerden yardım almaları bu nedenler arasındadır. 

                                                           
172 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), s.6. 

173 Halaçoğlu, Ermeni..., s.68. 

174 Süslü vdl., Türk... s. 233. 

175 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), s.30. 
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2.3. Sevk ve İskân’a İlişkin Kanun, Talimatnameler, Kararnameler 

ve Kanunun Uygulanışı  

27 Mayıs 1915 tarihinde Osmanlı Hükûmeti’nce Tehcir Kanunu olarak da 

bilinen sevk ve iskân kanunu çıkarıldığını gördük. Bu geçici kanun “vakt-ı seferde 

icrâât-ı Hükûmete karşı gelenler için cihet-i askeriyece ittihat olunacak tedâbir 

hakkında kanun-ı muvakkat” adını taşımakta ve herhangi bir milleti değil, 

Osmanlı Devleti’ne karşı gelen huzursuzluk çıkaranları hedef almaktaydı. Buna 

göre177, ordu ve kumandanlar, hükûmet emirlerine, ülkenin savunmasına ve 

âsâyişine ilişkin uygulamalara karşı gelen olursa ve silâhla direnişte bulunurlarsa 

gereken cezalandırmanın yapılmasıyla görevlendirilmişlerdi. Aynı zamanda, 

askerî faaliyette bulunan, casusluk veya hıyanetleri görülen köy ve kasaba 

ahalilerinin tek tek veya toplu hâlde başka bölgelere de sevk ve iskânı 

gerçekleştirilmiştir. Kanun, yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olmuş ve 

uygulanmasında Başkumandanlık Vekili ve Harbiye Nâzırı memur olarak 

atanmıştır. 

Anlaşıldığı üzere, kanunda ne Ermeni ne başka bir milletin adı geçmemekte, 

Osmanlı Devleti’ne karşı muhalefet edenlere yönelik alınması gereken tedbirler 

belirtilmekteydi. Kanunun ve daha sonrasındaki talimatnamelerin 

uygulanmasıyla178 ilgili olarak Osmanlı Devleti Dâhiliye, Hâriciye, Harbiye, 

Maliye ve Adalet Bakanlıkları görevlendirilmişti. “Muhacirin Komisyonu”, 

“İskân-ı Aşâir ve Muhacirîn Müdiriyeti”, “Emvâl-i Metruke Komisyonları” ile 

bazı mahallî komisyonlar görev almıştır.  

Bu kanunun kabul edilmesinden sonra, 30 Mayıs 1915 tarihinde Meclis-i 

Vükelâ (Bakanlar Kurulu)’nda kabul edilen tezkere ile de savaş bölgelerinde 

                                                                                                                                                               
176 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), s.160-171. Müşir Mehmed Zeki Paşa...., s. 

71. 

177 Süslü vdl., Türk..., s.204. 

178 Yıldırım, a.g.e., s.21.Documents sur les Arméniens-Ottomans, vol.II. s.91-92. 
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bulunan Ermenilerin yaptıkları ihanetler sonucunda bunların cephe gerisine sevk 

edilmelerinin sağlanması, göç ettirilenlere yatacak yer ve yiyecek yardımında 

bulunulması, gayrimenkulların koruma altına alınması ile ilgili talimatname de 

imzalanmıştır.179 Buna göre, İçişleri Bakanlığı Aşiretleri ve Göçmenleri 

Yerleştirme Müdürlüğü tarafından savaş şartları ve olağanüstü siyasî şartlar 

dolayısıyla nakilleri yapılan aşiretlerle, Ermenilerin ve Rumların iskânı ve 

durumları ile ilgili hususları içermiştir. 

Mayıs 1915 tarihli bir mazbatada, kasaba ve köylerde yerleşik ve nakli 

gerekenlerin, yeni yerleşme bölgelerine hareket ettirilmeleri ve yolculukları 

esnasında rahatları sağlanarak, canlarının ve mallarının korunma altına alınması 

emredilmekteydi. Varışlarından yeni yurtlarına tamamıyla yerleşmelerine kadar 

iaşeleri muhacirin tahsisatlarından karşılanması yolunda talimat verilmişti. Bu 

kişilere, daha önceki malî durumları ve hâlihazır ihtiyaçlarına göz önüne alınarak 

mal ve toprak dağıtılmasına ve ihtiyaç sahipleri için hükûmetin ev yapıp, çiftçi ve 

yine ihtiyaç sahibi zanaatkârlara tohum, alet, teçhizat temin etmesi gerektiği 

yolunda karar alınmıştır.180

Ayrıca, Ermenilere ait mal, mülk ve arazi haklarının ve kültür varlıklarının 

korunmasını da içeren ikinci bir talimatname 10 Haziran 1915 tarihinde 

çıkartılmıştır.181 Buna göre, göç eden Ermenilerin geride bıraktıkları eşyanın 

değeri hükûmetçe sahiplerine ödeneceğinden terkedilmiş mallar korunmuş ve 

sahipleri adına satılmasına karar verilmişti. Güçsüz kadınlarla askerî imalâthanede 

çalışanların sevklerinin ertelenmesi konusunda da gereği yapılmıştı.182

Osmanlı Devleti yasanın uygulanmasında aksaklıkların olmaması için 

önlemler almaya gayret göstermiştir. Bu amaçla da 30 Mayıs 1915 tarihinde savaş 

durumu ve olağanüstü şartlar nedeniyle başka bölgelere gönderilen Ermenilerin 
                                                           
179 Süslü vdl., Türk.., s. 235. 

180 BOA, Meclis-i Vükela Mazbataları, 1915 Mayıs Tarihli Bakanlar Kurulu Talimatı, c.198, 

Karar no: 1331/163.  

181 Süslü vdl., Türk..., s. 241 

182 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), s.40. 
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barınma ve beslenmeleri ile ilgili bir yönetmelik yürürlüğe koymuştur. 15 

maddelik bu yönetmeliğin hükümlerine göre: Ermeniler göç sırasında bütün 

hayvan ve taşınabilir mallarını birlikte götürebilmişlerdir. Göç sırasında 

göçmenlerin can ve mal güvenliklerinden beslenme ve dinlenmelerinin 

sağlanmasından güzergâhta bulunan memurlar sorumlu olmuştur. Göç mahalline 

gelen göçmenler, sağlıklı çalışmaya, tarımla uğraşmaya elverişli köy ve kentlere 

yerleştirilmişlerdir. İskân mahallinde göçmenlere verilecek arazi olmadığında, 

devlete ait çiftlik ve köylerden yararlanmışlardır. Muhtaç durumda bulunan 

göçmenlerin masrafları hükûmetçe karşılanmıştır. İhtiyaçları ölçüsünde bunlara 

arazi verilmiş, izinsiz yerlerinden ayrılamamışlardır. Ancak, alınan bu tedbirlerle 

yetinilmemiştir. 10 Haziran 1915 tarihinde yönetmelik hükümlerini genişleten ve 

başka bölgelere nakilleri devam eden Ermenilere ait mal, mülk ve arazi ile kültür 

varlıklarının korunmasını içeren 34 maddelik ikinci bir yönetmelik daha 

yayınlanmıştır. Buna göre de, göçe tâbi tutulanlara ait içinde eşya bulunan binalar 

mühürlenip koruma altına alınmış, satılması gerekli eşya ve hayvanlar satılarak 

bedeli hak sahibine ödenmiş, göç eden ahaliye ait emlâk ve arazinin cinsi, miktarı 

ve kıymeti tespit edilerek kayıt altına alınmıştır.183 Yürütülen nakil olayında 

devlet 115 milyon kuruş harcamış ayrıca iaşe bedeli olarak da yüz elli milyon 

kuruş harcanması öngörülmüştür. Bu durumda göstermektedir ki, Osmanlı 

Ermenilerinin yok edilmesine yönelik bir tutum içine girilmemiştir. Yapılmak 

istenen Ermenilerin savaş ortamında düşmanla işbirliği yapmalarının, ordunun 

ikmâl takviyesinin kesilmemesi için, ülke içinde âsâyişi bozmalarının 

engellenmeğe çalışılmasıydı. 

Bu nedenle bütün Ermeniler değil isyan edenler sevke tâbi tutulmuşlardır. 4 

Ağustos 1915 tarihinde çeşitli mutasarrıflıklara gönderilen karar ile geride kalan 

Katolik nüfus sevk edilmemiş nüfuslarının tespit edilmesi istenmiştir.184 Ancak, 

                                                           
183 Çaycı, Türk-Ermeni..., s.66. Ayr.bkz. Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), s.41. 

Bu yönetmeliklere göre sadece Musul’a sevk edilenlerin yerleşmelerindeki masrafları karşılığında 

500.000 kuruşluk havale gönderilmiştir. Osmanlı Devleti soykırıma tâbi tutacağı bir toplum için 

neden böyle bir masrafa girsin? Sorusu aklımıza gelmektedir. 

184 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), s.72. 
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Babıâli’den Dâhiliye Nezâreti’ne gönderilen telgrafa göre; Ankara, Halep ve 

Adana’daki isyan çıkaran Katolik Ermenilerin de diğer Ermeniler gibi sevk ve 

te’bîd olunacağının gerekli vilâyetlere tebliğ olunduğu haber verilerek Emniyet-i 

Umumiye Müdiriyeti’nin gereğini yapacağı bildirilmiştir.185 Bilindiği gibi isyan 

çıkaran Ermenilerin çoğu Gregoryen mezhebinden olduğundan Osmanlı Devleti 

isyan çıkarmayanlara bu uygulamayı gerekli görmemiştir. Yaklaşık 10 gün sonra 

da aynı işlemi Protestan Ermeniler için uygulamış ve onları da sevke tâbi 

tutmamıştır.186 15 Eylül 1915’de hasta ve a’mâ olan Ermenilerin de sevk 

edilmemesi şeklinde Dâhiliye Nezâreti’nden karar çıkmıştır.187  

Yapılan bu sevk ve iskânın meşruluğu konusunda İtilaf Devletleri basınında, 

Lordlar Kamarası’nda Ermeni Meselesi üzerine yapılan tartışmalar konu 

edilmiştir. 7 Ekim 1915 tarihli "Morgen Bladet" gazetesinde "Ermeni katliamı 

üzerine” başlıklı makalesinde, Türk topraklarında yaşayan Ermeni nüfusu 

1.200.000 olarak belirtilmiş, 800.000 kurban verildiği iddia edilmiştir. Talat 

Paşa'nın Ermenilere sistematik imha plânı yürüttüğü iddiaları konusunda 

"Politiken" gazetesi de "Ermeni katliamlarının organizatörü" olarak Sultan 

Abdülhamid’i göstermiştir. Öte yandan, Osmanlı düşmanlarının "Ermeni 

meselesi"ni olduğundan fazla gösterdiği, tarafsız ülkeleri aleyhe çevirmeye 

çalıştıkları da ifade edilmiştir.188

1915 olaylarını müteakip, 1916 yılında 1863 tarihli Ermeni 

Nizamnâmesi’nin değiştirilmesine karar verilmiştir. 10 Ağustos 1916 tarihinde 

Takvim-i Vekâyi’de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni nizamnâme tepki yasası 

olarak değerlendirilmiştir. 1918’te eski nizamnâme tekrar yürürlüğe konmuş, 

nizamnâme gereği İstanbul Patrikhanesi’nin belgeleri Kudüs Patrikhanesi’ne 

gönderilmiştir. Bu nizamnâmenin iptal edilmesinden sonra da, arşiv geri 

getirilememiştir. 1916 Nizamnâmesi’nin gerekçesi, kurulan meclislerin ve 

                                                           
185 BOA, DH.EUM.2.Şb.1333.N.30, D: 9, G: 110. 29 Temmuz 331 (11.8.1915) tarihli belgedir. 

186 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), s.77. 

187 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), s.91. 

188 BOA, HR.SYS., D: 2881 G: 10, 18.10.1915. 
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Patrikliğin Ermeni ihtilalcilerin etkisi altında kaldığını dikkate alarak bu 

nizamnâmeyi değiştirmiş ve Rum Milleti Nizamnâmesi’nde olduğu gibi iki 

meclisli bir yönetimi esas alan yeni bir kanun çıkarmıştır. Bu kanuna göre, 

patrikliğin sadece din, eğitim ve hayır işleri ile uğraşması kabul edilmiştir. Sis ve 

Ahtamar Katoğigoslukları ile İstanbul ve Kudüs Patrikliği, Eçmiyadzin ile bağı 

olmayan, bağımsız bir Katoğigos-Patriklik olarak birleştirilmiştir.189 Böylece, 

Patriklik bazı kışkırtıcı politikacıların elinde alet olmaktan kurtarılmış ve 

Ermenilerin de zarar görmesinin önüne geçilmeğe çalışılmıştır. 

Sevk ve İskân Kanunu’nun nasıl uygulanacağı hakkındaki talimatname ve 

emirlerle sevk edilen ahali kendilerine ayrılan bölgelere can ve mal emniyetleri 

sağlanmış bir şekilde nakledilmiştir. Masrafları göçmenler ödeneğinden 

karşılanmış, gittikleri yerlerde mal ve arazi de verilmiştir. Hükûmet bu bölgelerde 

mesken inşa ederek, geride bıraktıkları malları da kendilerine uygun bir şekilde 

ulaştırmakla kendini yükümlü görmüştür. Geride bıraktıkları malları satılıp parası 

devlet emanetinde ileride geriye döndüklerinde kendilerine iade edilmek üzere 

saklanmıştır.190 Emniyet-i Umumiye’nin 1.12.1917 tarihli belgesine göre, Katolik, 

Protestan, Keldanî ve Süryanî cemaatlerinin sevk olunmamaları, sevk olunanlara 

ait olup sahipsiz kalan malların ileride dönecekleri düşünülerek korunma altına 

alınması gerektiği belirtilmiştir. Rumlardan kalan malların idaresi ve 

korunmasıyla ilgili talimatnameye göre hareket edilmesi gerektiği de ifade 

edilmiştir.191 Ancak, savaş dönemi şartlarında gerçekleşen bu kadar geniş bir 

uygulama sırasında elbette ki aksaklıklar görülecektir. 

 

 

 

                                                           
189 Bebiroğlu, a.g.e., s.158. 

190 BOA, F: DH.SN.THR.1339.Ca.9.19.01.1921, D: 82, G: 66. 

191 BOA, F: DH.EUM.2Şb.1336.5.15, D: 45, G: 17. 
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2.4. Sevk ve İskân Yasasının Uygulanmasındaki Aksaklıklar ve 

Kusurlu Olanlarla İlgili İdarî ve Yasal Uygulamalar 

Sevk ve İskân Kanunu uygulanmasında bazı aksaklıkların görülmesi 

doğaldır. Osmanlı Hükûmeti bunların giderilmesi için gerekli talimatı vermiştir. 

Örneğin; bazı bölgelerde sevk ve iskân yanlış anlaşılmış, hangi bölgede Ermeni 

varsa hepsinin sevk edilmesi gündeme gelmiştir. Ancak, 1 Haziran 1915 tarihinde 

Dâhiliye Nezâreti’nden Edirne, Halep, Urfa gibi birçok vilâyete ve 

mutasarrıflıklara gönderilen telgrafla huzursuzluk çıkaranların Ermeni veya Rum 

olsun, çoğunlukta oldukları bölgelerden daha uzak yerlere sevk edilmeleri emri 

verilmiştir.192

Sevk ve İskân Kanunu’nun uygulanması dönemin zor şartları altında 

gerçekleştirilmeğe çalışılmıştır. Hükûmetin talimatlarına uymayanlar ise Divan-ı 

Harb’e verilmiş bunlardan 1397 kişiden bazıları idam, bazıları da çeşitli cezalara 

mahkum edilmişlerdir. Eğer iddia edildiği gibi bir soykırım söz konusu olmuş olsa 

idi, Osmanlı Hükûmeti bu türden yargılamalara giderek kendi Müslüman 

vatandaşlarını da cezalandırmazdı. 

Kurulan mahkemelerin bir celsesinde, Ziya Gökalp cesur ve tarihî ifadesini 

vermiştir: “...Milletimize iftira ediyorsunuz. Türkiye’de bir Ermeni katliâmı değil, 

bir Türk-Ermeni mukatelesi olmuştur. Bizi arkadan vurdular, biz de vurduk.” Bu 

mahkemeler sonucunda İngilizlerin başarısız olacaklarını anlayarak Damat Ferit 

Paşa’ya ümitsiz olduklarını söylediklerinde, Damat Ferit Paşa “şimdi güvendiğim 

yeni bir mahkeme kurdurdum” demiş ve halk arasında “Nemrut” lakabıyla bilinen 

1 numaralı mahkemeyi, Mustafa Paşa Divan-ı Harbi’sini kastetmiştir.193

Cezalandırmalardan biri kamuoyunu oldukça etkilemiştir. Günümüzde dahi 

bu idamlarla ilgili değerlendirmeler devam etmektedir: 11 Haziran 1915 tarihinde 

Yozgat Sancağı’na bağlı Boğazlayan’a kaymakam olarak atanan Mehmet Kemal 

                                                           
192 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), s.37. 

193 Osman Selim Kocahanoğlu, İttihat-Terakki’nin Sorgulanması ve Yargılanması, İstanbul 

1998, s. 41. 
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Bey’in Bayezid Meydanı’ndaki idamıdır.194 Kaymakamlığa sevkle ilgili emir 18 

Temmuz 1915’de gelmiştir. Bölgedeki Ermenilerin isyan hazırlığı içinde oldukları 

anlaşılmış ve bunların Suriye’ye sevki için hazırlanmaları, Katolik ve Protestan 

olanların sevk edilmemeleri, uygulamanın derhal başlatılması emri verilmiştir. 

Mondros Mütarekesi imzalandığı tarihte, Kemal Bey de yeni görev yeri olan 

Konya’ya tayin edilmiştir. Baskı ile kurulan komisyonlarda, Ermenilerin bazı 

devlet adamlarına yönelik iftiralarından Kemal Bey de nasibini almış ve 

tutuklanarak önce Sansaryan Hanı’na, sonra Bekirağa Bölüğü’ne gönderilmiştir. 

Tam tarihi bilinmemekle birlikte, 16 Aralık 1918’deki bir haberden tutuklanması 

ile ilgili bilgi alınmıştır. Böylece, “Me’mûrîn Muhakemâtı Hakkındaki Kanun” 

gereğince 5 Şubat 1919’da yargılanmıştır. Şâhit olarak dinlenenler ise sevk ve 

iskân bölgesinde dahi yaşamayan, etraftan duyduklarına göre beyan veren 

Ermenilerdir.195  

Ermeni kafilelerin sevki sırasında ihmali veya yolsuzluğu görülenlerin tespit 

edilmesi için tahkik heyetleri de kurulmuştur. Mahkeme-i İstintak Birinci Reisi 

Asım Bey’in Başkanlığı’nda Ankara Vilâyet-i Mülkiye Müfettişi Muhtar Bey ile 

İzmir Jandarma Mıntıka Müfettişi Kaymakam Muhiddin Bey’den oluşan bir 

heyet, Adana, Halep, Suriye, Urfa, Zor ve Maraş bölgelerine, Mahkeme-i Temyiz 

Reisi Hulusi Bey’in Başkanlığı’nda Şûra-yı Devlet azalarından İsmail Hakkı 

Bey’in de katıldığı heyet Hüdavendigâr, Ankara, İzmit, Karesi, Kütahya, 

Eskişehir, Kayseri, Karahisar-ı Sahip ve Niğde bölgelerine gönderilmiştir. 

Görevlerini kötüye kullananları tespit eden komisyonlar bunları Divan-ı Harb’e 

göndererek cezalandırılmalarını da sağlamıştır.196 Ancak, Divan-ı Harp denilen 

daha sonraki karşılığı “Sıkıyönetim Mahkemesi” olan Divan-ı Harb-i Örfi’de 

Devlet Nâzırları’nın yargılanması Kanun-ı Esasî’nin 92. maddesine aykırıdır. 

                                                           
194 Bu idamın cenaze merasimi bir protesto yürüyüşü havasında yapılmış ve Türk milliyetçiliğinin 

Damat Ferit Paşa’ya karşı ilk tepkisi olarak yorumlanmıştır. Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali, 

İstanbul 2000, 9.bs., s.95. 

195 Nejdet Bilgi, Ermeni Tehciri ve Boğazlıyan Kaymakamı Mehmed Kemal Bey’in 

Yargılanması,  Ankara 1999, s.92. Ayr.bkz. Bilâl Şimşir, Malta Sürgünleri, İstanbul 1985, s. 44. 

196 Halaçoğlu, Ermeni..., s.80. 
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Bunlar, sadece Divan-ı Âli’de yargılanabileceklerdir. Ama, Padişahlık makamınca 

bu hükümlere aykırı hareket edilerek Kanun-ı Esasî’ye aykırı hareket edilmiştir. 

Bundan kasıt da Talât Paşa’ya göre bir millete yönelik saldırılardaki sorumluluğu 

İttihat Terakki Fırkası’na yüklemektir.197 Öte yandan, İttihatçıların 

yargılanmasında Damat Ferit Paşa’nın acele etmesinin sebebi de İngilizlerin 

gözüne girip, Paris Barış görüşmelerinde hafifletici şartlar elde edeceğine 

inanmasıdır.198

Seferberlik şartlarından dolayı sevk sırasında meydana gelen aksaklıkların 

ve suçluların cezalandırılması 1918 yılında da devam etmiştir. Bölgelere heyetler 

gönderilmiş, bunların masrafları Maliye Hazinesi’nden karşılanmış, Adlî 

makamların heyetlere nezâret etmesi istenmiştir. Bu konuda çıkarılan 12 Aralık 

1918 tarihli zabıtnâmeye göre; Bolu, Trabzon, Kastamonu, Aydın, Bursa, Ankara, 

Çanakkale, Karesi, Kütahya, Antalya, Sivas, Kayseri, Yozgat, Van, Bitlis, 

Ma’mûretü’l-Aziz (Elazığ), Diyarbakır, Adana, Maraş bölgelerine komisyonlar 

gönderilmiştir. Suç işledikleri tespit edilenler Örfi İdare Mahkemelerine sevk 

edilerek cezalandırılmışlardır.199  

Cemal Paşa, sevkle ilgili uygulamaları hâtıralarında anlatmaktadır. Osmanlı 

Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girişinden birkaç gün sonra 4. Ordu 

Kumandalığı’na tayin olup, İstanbul’dan Suriye’ye gitmiştir. Bu yüzden Doğu 

vilâyetlerinde ne olduğunu, sevk ve iskân kararının neden alındığını 

bilmemektedir. Pozantı yolunda her tür erzağın toplanmasından sorumlu olan 

Cemal Paşa, sevk edilen ve Pozantı’ya gelerek oradan Adana üzerinden Halep’e 

gelecek olan Ermenilerin Kanal Seferi’ne engel olabileceği düşüncesindedir. Bu 

yüzden, bu bölgeye değil, daha iç taraflara, Konya, Ankara, Kastamonu’ya 

sevklerini uygun görmüştür. Ama, hükûmetin verdiği karara karşı çıkamayacağını 

belirtmiş, en azından kendi mıntıkasında muhacirlere yapılan saldırılara izin 

vermemek adına gereken tedbirleri aldığını da ifade etmiştir. Ermeni muhacirlere 

                                                           
197 Kabacalı, a.g.e., s.117. Kocahanoğlu, a.g.e., s.17. 

198 Kocahanoğlu, a.g.e., s.39. 

199 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), s.188-190. 

 78



ekmek verilmesini, hasta olanların tedavi edilmesini emretmiştir. Ermenilerin 

Türk Kafkas Ordusu’nun geri ikmallerini tehlikeye soktuğunu, ordunun 

bozulmasına neden olacak teşebbüsleri olduğunu söylemektedir.200

İngilizler, Mondros Mütarekesi hükmüne dayanarak201 İstanbul’u işgal 

ettikten sonra, Ermeni sevki ile ilgili olarak bazı Türk devlet adamlarını 

tutuklayarak önce Bekirağa Bölüğü’ne sonra da Malta’ya sürmüşlerdir. 1919-20 

yılları arasında süren bu tutuklamalar sonucu 153 kişi Malta’ya gönderilmiştir. 

Sürülenlerin çoğu Türkiye’nin ileri gelenleri, mebusluk, Genelkurmay Başkanlığı 

yapmış kişilerdir. Kara listede olup, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığı için 

gönderilemeyenler arasında Mustafa Kemal Paşa da vardır. Malta sürgünleri daha 

sonra Mustafa Kemal Paşa’nın girişimleri ile serbest bırakılmıştır. İngilizler, 

gerek İngiliz, ABD ve gerekse Türk arşivlerinde bu kişilerin aleyhinde ve 

Ermenilerin katledildiğine dair gerçekleştiği iddia edilen olaylara dair bir belgeye 

rastlayamadıklarını da itiraf etmişlerdir. Hatta, İngiliz arşivinde, sözde Ermeni 

katliâmı ile ilgili olarak bir belge bulunamadığı gibi, bundan sonra da 

bulunmasının şüpheli olduğu da ifade edilmiştir.202  

Olaylar karşısında, Osmanlı Hükûmeti tepkisini koymuştur. Osmanlı 

Dışişleri Bakanlığı’ndan İngiliz Yüksek Komiserliği’ne 25 Şubat 1919 tarihinde 

gönderilen “Nota” ile, “...bir Osmanlı subayının yabancı bir harp divanında 

yargılanmasının, yerleşmiş hukuk kurallarına aykırı olduğu” belirtilmiştir. Ayrıca, 

Müttefik Orduları Başkomutanı General Sir Charles Harington’un eleştirisi de 

dikkat çekicidir: “Bu sürgünleri mahkûm ettirmeye yetecek kadar delil 

bulunamayacaksa da, kendilerinin yargılamadan bu kadar uzun süre tutulmuş 

olmalarının haklılığı Türk Hükûmeti’nce resmen kabul edilmedikçe salıverilmeleri 

kuşkusuz ağır olur”. İngiltere Washington Büyükelçisi, delil bulunamayışını 
                                                           
200 Cemal Paşa, Hatırat, s.369. Cemal Paşa da tehcirden sorumlu tutularak İngilizlerce Malta’ya 

sürülenler arasındaydı. Cemal Paşa, Temmuz 1922’de bir Ermeni tarafından Tiflis’te 

öldürülecekti. Şimşir, Malta..., s.22 

201 “Madde 7- İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde 

herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.” 

202 Çaycı, a.g.e., s.70. Şimşir, Malta..., s.9. 
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üzülerek bildirmiştir. Lord Curzon da delil yokluğunun güçlüğünden başka, Sevr 

Antlaşması’nın 230’ncu maddesinin bir mahkeme kurulmasına Fransa ile 

İngiltere’nin katılmalarının olası olmadığını söylemiştir.203 Türkiye’de koşulların 

değişmesi, Ankara’da yeni bir hükûmetin kurulması ile, mesele artık Mustafa 

Kemal Paşa’nın gündemine girmiştir. Anadolu’da tutuklu bulunan İngiliz esirleri 

ile değiş-tokuş edilecek Malta sürgünleri, 30 Ekim 1921 günü özgürlüklerine 

kavuşmuşlardır. 

Kurulan mahkemelerde, Adliye Nâzırı İbrahim Bey’in 10 Kasım 1918 

tarihindeki sorgulanmasında, Sevk ve İskân Kanunu’nun gerekli olup olmadığı 

sorulunca; savaş ortamında ordunun arkasının güvence altına alınması için 

hükûmetçe çıkarılan bu kanunun gerekli olduğu, bunun sorgulanmaması gerektiği 

asıl önemli olanın uygulamalardaki aksaklıklar olduğu, aksaklıklara neden 

olanların sorgulanması gerektiği yönünde beyan vermiştir.204

Görüldüğü gibi, Osmanlı Hükûmeti kendisine ihanet edenleri her devletin 

yapacağı gibi cezalandırmakla birlikte, suçluların cezalandırılmasında da âdil 

olmağa çalışmıştır. Buna rağmen tatmin olmayan batılı devletler bu kararlar 

karşısında nasıl tavır almıştır, bundan sonrasında bu konuyu inceleyelim. 

 

2.5. Sevk ve İskân Sonrasında Batının ve Ermenilerin Tutumu 

Ermenilerin isyan hareketlerinin, diğer ülkelerle işbirliği yaparak Osmanlı 

Devleti’ne ihanet etmelerinin Sevk ve İskân Kanunu’nu gerekli kıldığını 

belirtmiştik. Ermenilerin Osmanlı Devleti’ne ihanetine ses çıkarmayan, hatta 

destekleyen Avrupa Devletleri ve bazı Ermeniler yazdıkları propaganda kitapları 

ile olayları kendi lehlerine çevirmeğe çalışmışlardır. 

Daha kanun kararı alınır alınmaz, Osmanlı Devleti ile savaş hâlinde bulunan 

İtilâf Devletleri bir beyanname yayınlamış ve Osmanlı Devleti’ni suçlu ilân 

                                                           
203 Şimşir, Malta..., s.201, 395. 

204 Kocahanoğlu, a.g.e., s. 155. 
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etmişlerdir. Devletine isyan eden ve düşmanla işbirliği yapan Ermenilerin sevki 

ve işbirliği yaptıkları Rus Ordusu’nun 1917 yılında geri çekilmek zorunda kalması 

üzerine onlarla birlikte Osmanlı sınırlarının dışına çıkmalarını, Osmanlı aleyhine 

bir propaganda malzemesi olarak da kullanmışlardır. Yanlış bilgilendirilen bazı 

konsoloslar ve diplomatlar, örneğin Amerikan büyükelçisi Henry Morgenthau 

kamuoyunu tek taraflı etkilemişlerdir. 

Henry Morgenthau’nun asıl raporlarıyla açık çelişkiler taşıyan bir 

“senaryo”, Büyükelçinin danışmanı ve tercümanı olan Osmanlı vatandaşı Ermeni 

Arshag K. Schmavonian, gazeteci Burton J. Hendrick ve Amerika Dışişleri 

Bakanı Robert Lansing tarafından hazırlanmış ve “Ambassador Morgenthau’s 

Story” adıyla (New York 1918) yayımlanmıştır. Bilgilerinin çoğunu 

Morgenthau’dan alan James Bryce, Alman Protestan papazı Johannes Lepsius ve 

Arnold Toynbee de propaganda faaliyetlerinde bulunmuşlardır.205

Almanya’nın Ermeni sorunundaki sorumluluğu Ermeni sorununun başka bir 

yönüdür. Ancak, unutulmaması gereken Almanlar geçmişte ve günümüzde dahi 

Türkleri asılsız soykırım iddiası ile suçlarken, Alman subaylarının Osmanlı 

ordusunda komutanlık görevinde bulunduklarını ve karar merciinde söz sahibi 

olduklarını göz ardı etmekteydiler. Bryce 1915 olaylarında Almanların bir rolü 

olup olmadığı konusunda sağlam bilgileri olmamakla birlikte, isyancıların 

cezalandırılmasından bahsederek, Almanların müttefikleri Türkleri mazur 

gösterdiklerini ifade etmiştir. Toynbee de, birçok Ermeni muhacirin, birçok 

Alman konsolosunun “Ermeni kırımını teşvik ettiği” yönündeki tanıklıklarına 

güvenmemekle birlikte Almanların kırımı çok kolay önleyebilecekken bunu 

yapmadıkları ve özellikle Alman basınının kırımı mazur gösterdiğini ifade 

etmiştir. Hatta, “Alman metodu, Türk işçiliği” tanımlaması da yapılmıştır. 

Ermenilerin yok edilmesinde pan-germanizm ve Alman çıkarları bağlamında 

değerlendirilmiştir. Bağdat demiryolunu bir kolonizasyon ve nüfus alanı yapan 

Almanların Ermeni kırımından siyasî çıkarları olduğu vurgulanmıştır. 

Morgenthau’ya göre de sevk ve iskân bir Alman buluşudur. Bu durumdan sadece 

                                                           
205 Özdemir vdl., Ermeniler..., s.68. 
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Almanların kârlı çıkacağı için destekledikleri ve bu yöntemi Türklere öğrettikleri 

belirtilmiştir.206

Binlerce Müslüman muhacir durumuna düşmüş ve Ermeni mezaliminden 

kaçmıştır. Türk Ordusu’nun yan ve geri hatları, ikmal hatları tehdit altında 

kalmıştır. Savaş içinde görev yapmış olan Alman General Bronsart von 

Schellendorf Türklerin bu konuda tedbir alması gerektiğini askerî açıdan zorunlu 

gördüğünü belirtmiştir. “Cihan Harbi’nde Türk Savaşı” isimli eserin sahibi 

Fransız Binbaşı Larcher de durumu şöyle özetlemiştir: “...Harekât bölgesindeki 

Ermeniler açıktan açığa Ruslarla işbirliği yapıyorlardı. Erzurum ilindeki 

Hıristiyanların büyük bir kısmı daha 1914 Aralığı’nda Kafkas ötesine göçmüştü. 

Ruslarca kurulmuş olan Ermeni taburlarına girmek için Türk hatlarını 

aşıyorlardı. Ermeni gönüllüleri sık sık Türk geri kollarına ve yalnız giden erlere 

saldırıyorlardı... Bir kale hâline getirilmiş olan Van Ermeni mahallesi bir ay 

dayanmıştı...” Askere alınan Ermenilerin sadakati şüpheli görünmüştür. Bu 

yüzden Türk Hükûmeti tedbir almak gerektiğine karar vermiştir.207

Bu konuda, İstanbul Alman Büyükelçi Vekili Neurath’ın 29 Haziran 1915 

tarihli raporunda da, “Türk Hükûmeti, Doğu Anadolu’daki Ermeni halkını, yoğun 

olduğu eyaletlerde ihtilâl çıkarmalarını engellemek için askerî sebeplerden dolayı 

sürgün etmiştir”208 denilmektedir. 

Morgenthau 24 Nisan’daki tutuklamaları İstanbul’dan Washington’a 27 

Nisan 1915 tarihli telgrafı ile bildirmiştir. Telgrafta, “Yüzün üzerinde Ermeni’nin 

devrimci bir propagandayı engellemek için tutuklandığı, tutuklananlar arasında 

Leon Chirinigon adında İran kökenli, Babıâli’nin de tanıdığı bir Amerikan 

vatandaşının da olduğu” belirtilmiştir. Tutuklananların hayatlarının tehlikede 

olmadığı, sadece daha iç bölgelere gönderildikleri yazılmıştır. Bu hareketin 

Ermenilere yönelik olduğu, ardından Siyonistlere yönelik de bir hareket 
                                                           
206 Selami Kılıç, Ermeni Sorunu ve Almanya, Türk-Alman Arşiv Belgeleriyle, İstanbul 2003, 

1.bs, s.67. 

207 Çaycı, a.g.e., s. 62. 

208 Özdemir vdl., Ermeniler..., s.67. 
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gelebileceği belirtilmiştir. Morgenthau meslektaşları ile birlikte bu sürgünü 

durdurmağa çalışacaklarını da ifade etmiştir.209 Ayrıca, Morgenthau bu tedbirlerin 

halk tarafından ve fanatik bir şekilde değil, İstanbul Hükûmeti’nce askerî 

ihtiyaçlar gereğince alındığını da ifade etmiştir. Müslüman ve Ermeni nüfusun 

uyum içinde yaşadığını ancak, Ermeni gönüllülerinin birçoğunun Rus tâbiiyetinde 

olduğunu ve Kafkaslar’daki Rus Ordusu’na katılarak, Osmanlı’ya karşı harekâtta 

bulunduklarını da ifade etmişlerdir. Ruslar, Van işgali sırasında Ermenilerin 

yardımını almışlardır. Bölgede korkunç olaylar yaşanmıştır. Ölenlerin çoğunun 

Türk Ordusu’ndan 20-45 yaş arası erkekler olduğu telgrafta belirtilmiştir.210

Amerikan misyonerlerinin Ermenilere yardım etmek için uğraştığı ancak, 

Ermenilerin silâhlanarak Türklere karşı isyan girişiminde bulunduklarından bunun 

zorlaştığı da belirtilmiştir. İstanbul Hükûmeti’nin aldığı tedbirlerin yine 

Ermenileri korumak adına alındığı ifade edilmiştir.211

Öte yandan, Venezuellalı Rafael de Nögalis’in, “Hilâl Altında Dört Sene” 

adıyla kaleme aldığı ve birçok gerçeği çarpıttığı çalışması Ermenilere soykırım 

yapıldığını iddia edenlerin dayanak olarak günümüzde dahi kullandıkları bir 

kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim, “asılsız soykırım” sözcülerinin 

dayanağı olan bu kitabın yazarı Nögalis, Birinci Dünya Savaşı başladığında 

Fransa, Belçika ve İngiltere Hükûmetleri’ne müracaat etmiş, bu ülkelerde kabul 

görmemiş, İtalya üzerinden Sırbistan’a gelmiş ancak hangi kapıyı çalsa olumsuz 

cevap almıştı. Oysa, İstanbul’a geldiğinde Başkumandanlık Vekâleti’ne müracaat 

ettiğinde, süvari yüzbaşısı rütbesi ile Türk Ordusu’na kabul edilmiştir. Kendisine 

                                                           
209 Papers Relating..., 1915 Supplement I,  s.980. 

210 Papers Relating..., 1915 Supplement, s.982. 10 Temmuz 1915, İstanbul Amerikan 

Elçiliği’nden, Amerika Birleşik Devletleri’ne yazılan telgraf. 18 Haziran 1915, İstanbul Amerikan 

Elçiliği’nden Morgenthau’nun Amerika’ya gönderdiği telgrafta, “Osmanlı Devleti Zjrabvart, 

Brandie, Cherajian adında üç tanınmış Ermeni milletvekili ile birlikte 20 Ermeni’nin tutuklandığı” 

belirtilmiştir. 

211 Papers Relating..., 1915 Supplement, s. 985. Rober Lansing’den American Board of 

Commissioners for Foreign Missions’a James L.Barton’a gönderdiği 19 Temmuz 1915 tarihli 

telgraf. Ayr.bkz. Ulubelen, a.g.e., s.155.  
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kucak açan bir devlete ihanet etmiş, yazdığı kitapla gerçeğe uymayan bazı fikirleri 

de yayma fırsatını bulmuştur. Bunlar, Türk Ordusu’nun sevk ve idaresiyle ilgili 

noktalar, Kürtler ve Ermeniler hakkında etnografik bilgiler ve Ermenilerin sevk ve 

iskânı ile ilgili bilgilerdir. Bu bilgilerin doğru olmadığını göstermek amacıyla o 

dönem Kaymakamlık yapan Hakkı bey tarafından bir cevap hazırlanmıştı. 

Nögalis’in Van’da Ermeni kıyımı yapıldığına dair bilgiler vermesi doğru değildir. 

Çünkü, kendisi Van isyanı çıktığında (1915 Nisan) oradan 1915 Mart’ında 

ayrılmış hatta kendisinin Van Jandarma Fırkası’nda Erkan-ı Harbiye Reis 

Vekilliği yaptığı bilgileri de Hakkı Bey tarafından yalanlanmıştır.212 Bugün dahi 

bazı çevrelerce kullanılan bu kitabın ve yazarının yazdıkları kişisel çıkarları 

uğruna tarihî gerçekleri çarpıtmaktan başka bir yönünün olmadığı kabul 

edilmelidir. 

Sevk ve İskân Kanunu’na rağmen, Ermeni çeteleri olaylar çıkarmağa daha 

sonraki yıllarda da devam etmişlerdir. Örneğin, Rus Kafkas Orduları 

Başkomutanı General Prjevalski’nin Osmanlı Grup Komutanı’na gönderdiği 

mektupta, “...kumandam altındaki ordular tarafından işgal edilmiş bulunan 

bölgedeki Müslüman ahaliye karşı Ermeni cemaatine mensup olanlar tarafından 

icra edildiği yüksek katınızca bildirilen mezalim ve nahoş hareketlere gelince, bu 

konuda savaş kaidelerine göre işgal edilmiş olan vilâyetler genel murahhaslığına 

söz konusu madde hakkında hemen ciddi bir tahkikât yapılması ve aynı zamanda 

adı geçen vilâyetlerdeki Osmanlı tebaasına karşı vuku’ bulabilecek her türlü kötü 

muamelenin zamanında önlenmesi için gerekli kesin tedbirlerin alınması hakkında 

acil emirler verildiğini arz ederim.” şeklindeki mesajı Osmanlı Grup Komutanı 

tarafından da 24 Aralık 1917 tarih ve 7316 numarayla Suşehri’nden gönderilen ve 

“Erzincan Mütarekesi gereğince geri çekilen Rus ordularından boşalan Trabzon, 

Erzurum, Bitlis vilâyetleri ve çevresindeki Müslüman halkının Ermeni çeteleri 

tarafından bir program dahilinde ırzına, canına, malına taarruz edildiği, hatta 

bazı yerlerde katliâm yapıldığı” şeklinde belirtilen mektuptaki ifadeleri 

doğrulamaktadır.213

                                                           
212 Rafael de Nögalis, a.g.e., s.61. 

213 Süslü, Ruslara..., 1987, s.31. 
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 Ermeni komitelerindeki üyelerin bir kısmı Rus casus komitesindendir. 

Ruslarla temasları devam ettiği gibi, Fransa’ya gönüllü gidenlerin de Fransa 

Büyükelçiliği casuslarıyla iyi ilişkiler içinde olduğu, üstelik bu kişilerin Osmanlı 

pasaportu ile ticaret yapıyor olmaları da ilginçtir.214 Kafkaslar’daki Rus Ordusu, 

bölgedeki Ermeni ve Gürcü otoriteleri de silâhlandırmışlardır.215  

Osmanlı tebaasından Dersaâdet’li Ermeni Katolik Zeki Kantaryan’ın 

Hâriciye Nezâreti’nde çalıştıktan sonra, Babıâli’deki Ermenilerin isyanı sırasında 

Avrupa’ya kaçmıştır. Bir süre Fransa ve Mısır’da kalıp, Paris’te olduğu sırada bir 

Fransız kadınla evlenip onun mirası ile geçinmiştir. Daha sonra karısı ve kız 

kardeşi ile birlikte gizlice 1913 yılında İstanbul’a gelmiş ve 6.2.1917 tarihinde 

Polis Müdiriyeti Umumiyesi’nde görevli Halil Refet Paşa’nın Dâhiliye Nezâreti 

Celiliyesi’ne yazdığı tezkereden burada bazı Ermeniler ve Mısırlılarla temas 

hâlinde olduğu anlaşılmıştır.216 Görüldüğü gibi, sevk ve iskân öncesinde de 

sonrasında da bazı Ermenilerin ihanetleri devam etmiştir. Tarihçi açısından bir tek 

olaya bakarak bütün Ermenileri isyankar gibi göstermek elbette ki doğru bir 

yaklaşım değildir. Bunun gibi bazı münferit olaylar yanında toplu isyanlar da göze 

çarpmaktadır. Bu isyan hareketleri bütünüyle değerlendirildiğinde genel bir 

sonuca varmakta olduğumu belirtmeliyim. 

Aynı şekilde, Kafkas Rus Ordu Komutanı General Odişelidze’nin Kafkas 

Osmanlı Ordu Komutanına çektiği telgraf ta bir başka örnek olacaktır.217 Mektuba 

göre, Müslümanların ihtilâl çıkaracakları söylentisi üzerine, 15-16 Ocak 1918’de 

Erzincan’da bulunan birliklerdeki askerler evleri aramağa başlamışlar, bu arada 

Müslüman ahali ile bazı çatışmalar da olmuştur. Rus subaylarının olaya müdahale 

etmesi ile çatışmanın genişlemesi engellenmiştir. Bu olaydan dolayı da Rus 

General üzüntüsünü bildirerek, bu söylentiyi çıkaranları cezalandıracaklarını 

                                                           
214 Arşiv Belgeleriyle..., c.2, s.21. Fransız askerî elbisesi giyen Ermenilerin 13.XI.1919’da 

Maraş’ta yaptıkları zulüm için bkz. Ermeniler Tarafından Yapılan..., c.2, s.755. 

215 Papers Relating..., 1918 Supplement 1, s. 889.  

216 BOA, F: DH.EUM.2Şb.24.XI.1917, D: 33, G: 24. 

217 Süslü, Ruslara..., s.32. Kabacalı, a.g.e., s.84. 
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bildirmiştir. Erzincan’daki Müslümanlara yönelik katliâmla ilgili Tverdo 

Khlebof’un Hatırası’nda da bu olay teyit edilmektedir. 

15.6.1919 tarihli Harbiye Nezâreti’nden gelen istihbarat mektubuna göre, 

Antranik’in Londra’ya getirdiği İstanbul gazetelerinden öğrenildiği gibi 

kendisinin İslâm ahaliye yaptığı mezalim de bilinmektedir. 3-5 bin kişilik bir 

kuvvetle Iğdır’da bulunmaktaydı.218  

Alınan tedbirlere rağmen bazı Ermenilerin isyanlara devam ettiği 

görülmüştür. Bolşeviklerle Taşnak Örgütü’nden Ermeniler birbiriyle 

savaşmaktaydılar. Ermeniler, Kafkaslar’da bazı köyleri basıp katliâmda 

bulunmuştu. Ermeni Hükûmeti’nin savaş taraftarı olduğuna dair bilgi verilirken, 

Azerbaycan askeri hakkında fazla mâlûmat olmadığı Beşinci Kolordu 

Komutanlığı'na Zengizabar’dan gönderilen yazışmalardan anlaşılmaktadır.219

1917 yılında Çarlık rejiminin yerini alan Rus Geçici Hükûmeti’nin devrilişi 

ve Bolşeviklerin hükûmet darbesini takip eden karışıklık devresinde milliyetçi 

Taşnak Ermeni Partisi iktidarı ele geçirmiş ve bağımsız bir Ermenistan 

Cumhuriyeti kurmuştur. Bu parti aşırı derecede zorluklarla dolu olan bir 

ekonomik devreyi atlatmasına rağmen, Bolşevikler tarafından hazırlanan hileli bir 

hareket, Türk askerî birliklerinin Erzurum’a girmelerinden önce burasının 11. 

Bolşevik Ordusu tarafından istilasına yol açmıştır. Bundan sonra, her ne kadar 2 

Aralık 1920 tarihli antlaşma ile Taşnak Partisi üyelerinin hayatları garanti altına 

alınmış ve iki Taşnak üyesi Askerî İhtilâl Komitesine dahil edilmişlerse de bu 

komite kısa bir süre içinde kaldırılmış ve Taşnak Partisi de tamamen bertaraf ve 

imha edilmiştir.220 Ancak, partinin faaliyetlerine gizli olarak devam ettiğini ve 

günümüzdeki Taşnak Devrimci Parti’nin de temeli olduğunu söyleyebiliriz. 

1920 Ağustos ve Eylül aylarında Türk-Ermeni sorununa İtilâf Devletleri ve 

Bolşevikler etkili bir engellemede bulunabilecek ve Türklerin Ermenistan’a karşı 

                                                           
218 BOA, HR.SYS., D: 2877, G: 7. 

219 BOA, HR.SYS., D: 2878, G: 36,27.5.1920. 

220 S.S.C.B., Genelkurmay ATASE Başkanlığı Kütüphanesi, yayın yeri yok, 1965, s.9-10. 
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yapacağı askerî girişimi önleyebilecek bir durumda değildir. Bu sorunun 

çözülmesi Ankara Hükûmeti açısından da ivedilik kazanmıştır. 1920 Eylül’ünde 

yeniden başlayan Türk-Ermeni savaşı çeşitli aşamalardan sonra, 2-3 Aralık 1920 

tarihli Gümrü Antlaşmasıyla221 son bulmuştur. Gümrü Antlaşması’nın 10. 

maddesi çerçevesinde222 Revan Hükûmeti, TBMM Hükûmeti’nce kesinlikle 

reddedilmiş olan Sevr Antlaşması’nı hükümsüz sayıp bunu ve kimi emperyalist 

hükûmet ve siyasî çevreler elinde bir kışkırtma aracı olan Avrupa ve 

                                                           
221 Rusya’da Ekim Devrimi (7 Kasım 1917) olunca, Bolşevik Hükûmeti, Osmanlı Devleti ile 

savaşa son vermek üzere önce 5 Aralık 1917’de Erzincan’da bir Ateşkes Anlaşması yapmış, sonra 

da 3 Mart 1918 tarihinde Brest-Litovsk’ta bir Barış Anlaşması imzalamıştı. Böylece, Bolşevik 

Hükûmeti 93 Harbinden önceki Türk-Rus sınırına dönerek, Kars, Ardahan ve Batum sancaklarının 

halkının rızası koşuluyla Türkiye’ye geri verilmesine razı olmuştur. Türk Ordusu Kafkasya’ya 

girmiş ve bölge halkı yapılan plebisit ile Türkiye’ye bağlanmak istediğini göstermiştir. 

Ermenistan’da Menşeviklerin (ılımlı sosyalistler) yönetiminde Erivan başkent olmak üzere 28 

Mayıs 1918’de bağımsız bir devlet kurulmuş ve Ermeni milliyetçisi Taşnakların yönetimindeki bu 

devlet “Büyük Ermenistan”ı gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir. 1920 Haziran’ında Ermeni 

kuvvetlerinin Doğu Anadolu’da, Oltu’da Türklere saldırısı üzerine, Doğu Cephesi Komutanı 

Kazım Karabekir komutasında Türk ordusu Sarıkamış ve Kars’ı kurtarmış, 7 Eylül’de Gümrü’ye 

gelmişlerdi. Ermenistan’ın barış istemesi üzerine 2 Aralık’ta Gümrü Barış Antlaşması yapılmıştı. 

Ancak, Gürcistan ve Azerbaycan’da olduğu gibi Ermenistan’da da Bolşevikler hâkim duruma 

gelmiş, bu üç devlet Sovyet Rusya çatısında toplanmıştı. Gümrü Antlaşması, yeni Türkiye’nin bir 

yabancı devletle yaptığı ilk uluslararası antlaşmadır. Ancak, Kafkasya’da ortaya çıkan gelişmeler 

yüzünden onaylanamadığından yürürlüğe girememiştir. Yerini Sovyet Rusya ile yapılan ve bu üç 

devleti de bağlayan 16 Mart 1921 günlü Moskova’da imzaladığı antlaşmaya bırakmıştır. Moskova 

Antlaşması’nın birinci maddesi ile Sovyetler Misâk-ı Millî sınırlarını tanımışlardır. Gümrü 

Antlaşması ile belirlenen sınır kesimi de doğrulanmıştır. Kars ve Ardahan Türkiye’de kalmıştır. 

Ancak, 2. madde ile Batum’dan vazgeçerek Moskova Antlaşması’nı yapabilmek için ödün 

verilmiştir. 13 Ekim 1921 tarihinde Kars’ta Türkiye ile Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan’la 

yapılan Dostluk Anlaşması uyarınca Türkiye’nin doğu sınırları da belirlenmiştir. İsmail Soysal, 

Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları, Tarihçeleri ve Açıklamaları ile Birlikte, c.1 (1920-1945) 

Ankara, 2000, s.17, 27, 41. Sir H.Rumbold’dan Markiz Curzon’a 15 Mayıs’ta iletilen, 9 Mayıs 

1922 tarihli (F.O.371/7863/E 4703, No.104) telgrafta Kars Antlaşması’nın Azerbaycan ile 3 

Mart’ta, Ermenistan’la 20 Mart’ta, Gürcistan ile 4 Nisan 1922’de onandığı belirtilmiştir. Bilal 

Şimşir, British Documents on Atatürk (1919-1938), c.4. (Ekim 1921-Ekim 1922), Ankara 1992, 

s.254. 

222 Soysal, a.g.e., s.21. 
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Amerika’daki temsilci heyetlerini geri çağırmayı, bundan böyle iki ülke arasında 

her türlü yanlış düşünceleri ortadan kaldırmak iyi niyetinde olduğunu açıklamıştır. 

Birinci Dünya Savaşı sonunda Paris barış görüşmeleri yapılırken gündeme 

getirilen “Doğu Sorunu” çerçevesinde Ermeniler de bundan pay almağa 

çalışmışlardır. Bu amaçla, Yakındoğu Delegasyonu’ndan talepleri olmuştur. 

Barış Konferansı’nda iki Ermeni heyeti yer almıştır. Birincisi, müttefiklerce 

resmen tanınan, başında da Bogos Nubar Paşa’nın bulunduğu Ermeni Ulusal 

Heyeti. Bu heyet Türkiye Ermenileriyle dünyanın çeşitli ülkelerindeki Ermeni 

sömürgelerini temsil etmiştir. Avetis Aharonyan liderliğindeki diğer heyetse, 1918 

Mayıs’ında Rus İmparatorluğu’nun çökmesinin ardından ilân edilen Ermenistan 

Cumhuriyeti’ni temsilen bulunmaktaydı. Birbirine tahammül edemeseler de bu iki 

grup Ermeni kilisesinin çabasıyla tek bir grup olarak hareket etmiştir. Ayrıca, 40 

kadar bağımsız Ermeni heyetinin de çaba gösterdiği yoğun bir lobi faaliyeti 

olmuştur. Onlar Konseyine sunulan Ermeni talebi, Akdeniz, Karadeniz, Hazar 

Denizi arasında uzanan dev bir Ermenistan Devleti kurulmasıdır. Ermenistan 

Cumhuriyeti ile Dicle’nin güneyinde ve Ordu-Sivas hattının batısında kalan 

topraklar hariç, Van, Bitlis, Diyarbakır, Harput, Sivas ve Erzurum bu devletin 

sınırları içinde bulunması hedeflenmiştir. İskenderun dahil bütün Çukurova 

(Kilikya) da talep edilen topraklar arasındadır.223

Ancak, Çukurova bölgesi ile ilgili olarak Suriye Ortodoks Topluluğu’nun 

itirazları çok ilginçtir. Topluluğun Başkanı Boutros, Barış Konferansı Başkanı M. 

Clemenceau’ya gönderdiği 21 Haziran 1919 tarihli mektubunda, Fransız gazetesi 

“Le Temps”ta çıkan Çukurova (Kilikya)’nın Ermenistan’a bağlanması gerektiği 

hakkındaki yazıdan bahsetmiş, Amiral Sagot Duvaroux’un Çukurova 

(Kilikya)’nın Suriye’ye bağlanması gerektiği düşüncesini hatırlatmıştır. Çünkü, 

aksi bir durumun Wilson ilkelerine aykırı olduğunu belirtmiştir. Bu kararın 

Paris’teki Ermeni heyetinin baskısıyla alındığını, oysa Çukurova (Kilikya) 

bölgesinde Ermeni nüfusun %8’den fazla olmadığını söylemiştir. Bu yüzden 

                                                           
223 Paul C. Helmreich, Sevr Entrikaları, Büyük Güçler, Maşalar, Gizli Anlaşmalar ve 

Türkiye’nin Taksimi, çev. Şerif Erol, İstanbul 1996, 1. bs., s.35. 
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Çukurova (Kilikya)’nın Ermenistan’a değil Suriye’ye katılması gerektiğinin 

ekonomik olarak da faydalı olacağını savunmuştur.224 Konferansta anlaşıldığı gibi 

yalnız Ermeniler değil başka topluluklar da Türkiye’den toprak koparmanın 

yollarını aramışlardır. 

Türkiye bu talepler karşısında tavrını koymuştur. Türk tarafı, Paris Barış 

Konferansı’na Ermenilerle ilgili olarak, Osmanlı toprağı dışında bir Ermenistan 

kurulabileceğini, ancak bunu onaylayabileceklerini bildirmişlerdir.225 Osmanlı 

Hükûmeti, 8.madde ile azınlıkların haklarının anayasal rejim altında korunacağını 

ve değişik milletlerin uygun oranda temsiline izin verileceğini belirtmiştir.226

Sadece Osmanlı Hükûmeti değil yurt dışında yaşayan Türk toplulukları da 

Konferans sırasında boş durmayıp komisyonlarla görüşmüşlerdir. l7 Ocak 

1919’ta, Zürih’teki Türk toplumu Amerikan Komisyonu’na barış görüşmeleri 

sırasında bir rapor göndermiştir: Raporda savaş ortamında Türklerin, Türkiye 

topraklarını işgal edenlerle uğraşırken bir yandan da isyan çıkaran, bölgesel 

rahatsızlıklara neden olan Ermeni toplumu ile uğraşmak zorunda kaldığı 

belirtilerek olayların iç yüzü açıklanmıştır.227

Bu arada, İngiltere’nin Paris Barış Konferansı’na sunduğu raporda, 

Çukurova (Kilikya) bölgesi ve doğudaki altı vilâyetin Türk, Kürt, Ermeni, Rum ve 

diğerlerinin ortak yaşadığı bölgelerin Türkiye’den tamamıyla ayrılıp ayrı bir 

devlet statüsünde kurulması gerektiği söylenmiştir.228 Hatta 21 Mayıs 1919 

tarihinde raporlarda 5. madde olarak yer alan ABD’nin, Ermenistan ve Çukurova 

(Kilikya) üzerinde tam bir manda hâkimiyeti kurma isteği de belirtilmiştir.229

                                                           
224 USNA, Roll 541, vol.515,  867B.00/147. 

225 Akşam, 30 Ocak 1919, 16 nokta, 3. madde. 

226 USNA, Roll 407, vol.381. 185.5/5½.A/Paris Peace Conference 

227 USNA, Roll 407, vol.381. F.W.185.5/7. 

228 USNA, Roll 407, vol.381. 185.513/14. 

229 USNA, Roll 407, vol.381. 185.513/24. 
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Komisyonlarda, Gürcü ve Ermeni heyetleri dinlendikten sonra gelecekteki 

olası Ermenistan Devleti’nin sınırlarını çizen rapor hazırlanmıştır. Bu sınırlar 

çizilirken üç noktanın göz önünde bulundurulması hedeflenmiştir:230

1. Türk Ermenistan’ına, Ermeniler geri getirilmelidir. Önceden 150.000 

Ermeni’nin yaşadığı Rus Ermenistan’ında muhacir olarak gelen Ermenilerin 

sayısı 500.000’den fazla değildir. Kalanı da Türkiye, İran, Bulgaristan ve 

Amerika’dadır. Ermeni nüfusu Rusya’da 1.200.000, Türkiye’de 500.000 olup 

sayı iki milyondan az olduğundan bu sayının artırılması gerektiği ifade 

edilmiştir. 

2. Stratejik nedenler: Devletin sınırları nüfusa oranla çok geniş olmaması 

gerektiği, aksi takdirde savunmasının kolay olamayacağı belirtilmiştir. Bu 

nedenle, Trabzon ve Erzincan Ermeni toprağı sayılırsa kıyıdan ve iç 

kısımlardan savunması kolay olacaktır düşüncesindeydiler. Ancak, Komisyon 

bunun mümkün olabileceğini düşünmemekteydi. Çünkü etnografik ve siyasî 

nedenleri vardır. Bölgede Türkler çoğunluktaydı. Ermeni Devleti’nin doğu 

sınırı Azerbaycan, Tatar devleti ve düşmanlarla çevrili olduğundan batıya 

sınırın çok fazla uzamaması gerektiği, birbirlerinden kopuk olurlarsa yardıma 

gidemeyeceklerini düşünmüşlerdir. 

3. Ermenistan’ı güvence altına almak için gereken denize çıkış noktasının 

bulunmasıydı. Bu da pek mümkün değildi, çünkü deniz kıyısında Ermeni 

nüfusu bulunmadığı komisyon tarafından da belirtilmiştir. Bu nedenle, 

komisyon Trabzon ve Erzincan’ın Türkiye’ye bırakılmasını uygun görmüştür. 

Maden alanı olan Gümüşhane’nin Ermenistan’a bağlanması komisyonca 

istense de, Erzincan-Trabzon yolu ile buraya geçildiğinden savunma açısından 

bu da mümkün görülmemiştir. 

                                                           
230 USNA, Roll 407, vol.381. 185.5/58. 24 Nisan 1920, Except From the Minutes of a Meeting 

of the “I.C.P.” 105- (International Council of Premiers) Reports & Proposals of the 

Commission for the Delimination of the Boundaries of Armenia. Komisyon, İngiltere R. 

Vansittart, Colonel W.H.Gribbon, Fransa M. Kammerer, Colonel Chardigny, İtalya M.Galli, 

Colonel Castoldi, Japonya Lieutenant Commander Anno. 
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25 Ocak 1921 tarihinde toplanan Paris Konferansı’nın ikinci gününde alınan 

karara göre, 21 Şubat 1921 tarihinde Londra’da İtilâf Devletleri’nin 

temsilcilerinden oluşan bir konferans yapılmıştır. Bu konferansta, Doğu 

Sorunu’nu çözüme kavuşturmak için Yunan ve Türk temsilcilerini dinlemiştir. 231  

Londra Konferansı sırasında da Ermenistan meselesi ele alınmıştır. Bu 

görüşmelerde bağımsız bir Ermenistan kurulması yönünde fikir birliğine 

varmışlardır. Ancak, kurulacak Ermeni Devleti’nin büyüklüğü konusunda 

müttefik devletlerin temsilcileri arasında iki farklı görüş ortaya çıkmıştır. Birinci 

görüşte olan devletler, kurulması düşünülen Ermeni Devleti’nin Doğu Anadolu 

bölgesindeki altı Türk ilini de kapsayarak Karadeniz’den Akdeniz’e uzanan büyük 

bir devlet olmasını istemişlerdir. Diğer görüşü savunan devletler ise bu kadar 

büyük bir alanda Ermeni nüfusunun genel nüfusa oranının ancak ¼ olacağını, bu 

yüzden Ermenisiz bir Ermenistan’ın232 ortaya çıkacağını, diğer taraftan bu kadar 

büyük bir alanın savunulmasının imkânsız olduğunu belirterek daha “Küçük bir 

Ermenistan devleti” kurulmasını teklif etmişlerdir. 233  

Bu taleplerle ilgili Wilson’un yorumu şöyledir: “Ulusal delegasyonlar 

yanlarında, çantalar dolusu istatistik ve şematik hilelerle gelmişlerdi. 

İstatistiklerin işe yaramadığı yerde renkli haritalar giriyordu devreye.234 Bu 

harita hokkabazlığı başlı başına bir yazı konusu aslında. Adına harita dili denilen 

                                                           
231 İzzet Öztoprak, “Londra Konferansı ve Türkiye Meselesinin Cereyan-ı Müzekerâtı”, Atatürk 

Araştırma Merkezi Dergisi, c.XI, Kasım 1995, sayı 33, s.567-568. 

232 The New Armenia Claims at the Peace Conference Boundaries of Proposed State by the 

Special Correspondent of the “The Times” 31 Aralık 1918, USNA, Roll 407, 185.5136/4. 

Ayr.bkz. Kuran, a.g.m., s.228. “Ermenisiz Ermenistan” sözünün ilk mimarı Çarlık Rusya Dışişleri 

Bakanı Prens Aleksey Borisoviç Lobanov-Rostowski (1824-1896) ve daha sonraki dönemde 

Sergey Dimitriyeviç Sazanov (1860-1927)’dir. Ermenileri temizlemek için Tiflis’teki Rus valiler 

özel bir politika gütmüşlerdir. Edgar Granville, Çarlık Rusya’sının Türkiye’deki Oyunları, çev. 

Orhan Arıman, İstanbul 1967. 

233 Tolon, a.g.e. s.172. 

234 Haritalar için bkz. Ekler. USNA, Microcopy no:820., Roll 407, vol. 381,185.513/1. Open 

Letter to M.W. Wilson, Geneve, 1919.  
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yeni bir araç icat edilmişti. Bütün haritalar parlak cilalı afişler kadar 

gösterişliydi ve harita olması saygı gösterilmesine yetiyordu. Bir görüşün 

savunulması için üzerinde oynanmış bir harita yaşamsal öneme sahipti.” 

Yakındoğu da bu lobi gruplarına gereken katkıyı yapmıştır. Yunan, Ermeni, 

Suriyeli ve Siyonist heyetler Paris’te harıl harıl çalışmışlardır.235

 Bogos Nubar Paşa236 ile Amerika Dışişleri Bürosu arasında görüşmeler uzun 

süre devam etmiştir. Amerika’nın Ermenilerin manda himayesini kimin alacağı 

konusunda herhangi bir tavsiyesi olmamıştır.237

 Bogos Nubar Paşa, Ermenilerin İttifak Devletleri’nce Çekoslovaklar gibi 

“muharip devlet” olarak tanınmasını istemiştir. Bu isteklerinin altında yatan sebep 

ise Ermenilerin Amerikan, İngiliz ve Kanada ordularında, Fransa’nın yanında 

Filistin’de Allenby komutasında Yabancı Lejyon’da savaşmış olmasıdır.238  

Konferansta Amerika Birleşik Devletleri’nin Ermeni mandasına sıcak 

bakmadığı da ortaya çıkmıştır.239 Olası bir Sovyet zaferi de bağımsız Ermenistan 
                                                           
235 Helmreich, a.g.e., s.27. Müttefiklerin Ermenistan’a ilişkin plân ve vaatleri için bkz. R. 

Hovannisian, Armenian on the Road to Independence 1918, Berkeley 1969, s.145-68. İngiliz ve 

Amerikalılar Anadolu’ya özel öneriler yapmıştı. Bir devlet kurulması hâlinde Ermeniler bölgede 

bütün nüfus içinde ancak %30-35’lik bir oranı oluşturabileceklerdi. 

236 Papers Relating..., 1917 Supplement 2, s. 791. Bogos Nubar’ın Barış Konferansı’na sunduğu 

Ermenilerle ilgili raporu, 24 Mayıs 1917, Paris. 

237 Papers Relating..., 1917 Supplement 2,  s. 791. 2 Haziran 1917 tarihli telgraf 

238 Papers Relating..., 1918 Supplement 1, s. 894. Fransız elçisinin 25 Ekim 1918 tarihli 

Amerika’ya çektiği telgraf. 

239 Oysa bu dönemde Amerika’nın Ermenistan’ın için en iyi himayeci ülke olacağı yönünde 

yayınlar yapılmıştır. Prof. H.K. Krikorian, The Mandate for Armenia, İstanbul 1919, s.18. 

Öncelikle, Ermenistan sınırının kesinlik kazanması gerektiği, bu olmadan bir ülkenin mandası 

altına girmenin tartışılamayacağı belirtilmişti. Gerek Türklerin, gerekse Ermenilerin tek bir 

himayeci ülkenin korumasında acıları unutabilmesinin mümkün olup olmayacağının sorgulanması 

gerektiği tartışılmıştı. Bir arada yaşamanın uygun olmayabileceği, Türklerle Ermeniler arasındaki 

din ve kültür farklılıklarının durumu zorlaştırdığını ifade eden Ermeni yazar, bu durumun uzun 

vadede iki millet arasında tekrar karışıklığa neden olabileceğini de belirtmiştir. Türkler ne yaparsa 

yapsın, Ermenilerle aynı himaye altına alınmamaları gerektiği, Ermenilere ayrı bir manda sistemi 
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için tehdit unsurudur. Bu nedenle, Milletler Cemiyeti’nin himayesine alınmaları 

daha doğru bir karar olacaktır. Ermenistan’ı malî yönden destekleyecek ve askerî 

bir grupla da korumasını sağlayacaktır. Bu durumun malî külfeti hesaplanmak 

üzere konu daha sonraya San Remo görüşmelerine bırakılmıştır. Sınırlar ise 

Trabzon dışarıda bırakılmak üzere; Muş, Bitlis, Van ve Erzurum dahil olmak 

üzere genelde stratejik bir sınır çizimi olmuştur. Anadolu’nun büyük bir 

bölümünü Türkiye’den ayıran bir sınırdır. Azerbaycan tarafındaki sınır ise iki 

tarafın anlaşmasına bırakılmış, anlaşmazlık hâlinde müttefiklerin araya girmesi 

öngörülmüştür.240

 Amerika’nın Türkiye Elçisi Amiral Mark Bristol Fransız destekli Ermeni 

saldırılarını şöyle anlatmıştır: “...Suriye’deki Fransız Yüksek Komiseri Comte de 

Coix ile görüştüğümde Fransızların Kemalistlerle anlaşmaya vardıklarını ve 

Çukurova (Kilikya)’dan Fransız birliklerinin çekileceğini söyledi. Fransızlara 

                                                                                                                                                               
kurulması gerektiği söylenmiştir. Ancak, kimin himayesi altında olacağı konusundaki 

tartışmalarına baktığımızda, Fransa’ya olan derin bağlarından bahsettiğini görmekteyiz. Ermeniler, 

Fransa’yı siyasî özgürlükleri için ilk yol gösterici olarak kabul etmişlerdir. Fransız Ordusu’nda 

gönüllü olarak görev aldıklarını da belirten Ermeni yazar, her Ermeni’nin “böyle soylu bir ülkenin 

himayesinde olmaktan gurur duyacağını” da itiraf etmiştir. İngiltere’yi ise “koruyucu melekleri” 

olarak tarif etmiştir. Aynı şekilde, İtalya da Ermenilere istediklerinde yardım edebilecek bir 

koruyucu olarak görülmüştür. Yine de, Amerika’yı himayeci devlet olarak görmek istemelerindeki 

nedenin şartların bu yönde gelişmesinden kaynaklandığını belirtmişlerdir. Yoksa İtilaf 

Devletleri’nin kendilerine olan tavrından memnun olduklarını, Doğu Sorunu ile ilgilenmede 

Amerika’ya nazaran daha  tecrübeli olduklarından tercih sebebi olmalarına rağmen, şartlar gereği 

Amerika’nın himayesinin daha uygun olacağını düşünmüşlerdir. Ermenilere göre, Amerika’nın 

bölgede çıkarı olmadığından, bu durumun bölgenin faydasına olacağı iddia edilmiştir. Çünkü, 

çıkarı olmayan bir ülkenin bölge üzerindeki hakimiyetini de o topraklarda yaşayan halka 

vereceğinden herhangi bir çıkar çatışması yaşanmayacağı düşünülmüştür. Ayrıca, Amerika’da 

yaşayan ve bir Amerikalı gibi eğitim alan 100.000 Ermeni’nin de bölgeye gelip yardım edeceği 

umulmaktaydı. Bunda Amerikan misyonerlerin yıllardır bölgede yaptığı yardımlar, kurduğu eğitim 

kurumları ile bölgeye olan etkilerinin de etkili olduğunu belirten Ermeni yazar, kendilerinin 

Amerikan kültürüne yabancı olmadıklarını da söylemiştir. Bu nedenle, Amerika’nın kendileri için 

en iyi koruyucu olarak seçilmesi gerekirken, kendilerinin de buna layık olacak şekilde 

davranacaklarını –artık nasıl olacaksa bu tutumları- iddia etmiştir. 

240 Helmreich, a.g.e., s.204. 
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yardım eden Çukurova (Kilikya) Ermenilerinin Fransız yabancı lejyonundan 

çıkarıldıklarını sözlerine ekledi. Benim de kişisel görüşüm Ermenilerin en rahat 

yaşayabilecekleri yönetim, Türklerin yönetimidir. ...bulundukları yerde %25’i 

geçmeyen Ermenilerin bağımsız bir devlet kurabileceklerine inanmıyorum.” 

Amerikan Amiral Arthur T. Chester da şunları dile getiriyor: “...I. Dünya Savaşı 

sırasında Türklerin Doğu Anadolu’dan Ermenileri göç ettirdiğini hep duyarız. 

Gerçek ise I. Dünya Savaşı’nda bütün uyruğuyla ülkesini Rus saldırılarına karşı 

korumak isteyen Türklere, Türkiye Ermenilerinin Rusların yanına geçmesi ve 

Türklere saldırmasıdır... Bu, Türkiye Ermenilerinin Türk yönetimine karşı yaptığı 

haince bir ihanettir. Düşünün ki, biz Meksika’yla savaşa girsek, bizim Zenciler 

düşman Meksikalıların yanına geçip bizi katletse bizim tavrımız ne olurdu? Bizim 

Zenciler nefret ettikleri için beyazlardan 10 kez özür dileseler, Ermeniler 

Türklerden daha fazla özür dilemelidirler. Ayrıca, Amerika’nın güney 

eyaletlerinde Zenciler çoğunluğu oluşturmalarına karşın hiçbir seçim ve 

temsilcilik hakları yokken, Ermenilerin Türkiye’de hem tam temsil ve seçilme 

hakları, hem de başka ülkelerde olmayan ayrıcalıkları vardır. Şunu da not 

etmeliyim ki, sık sık duyulan Türklerin Rum ve Ermenileri Hıristiyan oldukları 

için katlettikleri iddiası da yalandır. Biz Zencileri Protestan Methodist oldukları 

için katleder miyiz ki, Türkler de Hıristiyanları katletsin...”241

Ermeni basınının, Yakın Doğu242 sorunlarının hâlledilmesi ile ilgili Paris 

Konferansı’nda teklif edilen şartlarla ilgili tutumuna baktığımızda, Ermeniler 

kendileri açısından kesin bir uygulama yapılacağı umutlarını taşımışlardır. Ancak, 

sorunun Milletler Cemiyeti’ne bırakılması Ermeniler üzerinde hayal kırıklığı 

                                                           
241 Nurşen Mazıcı, “Batı Belgelerinde Fransız ve Ermenilerin Türklere Uyguladığı Katliamlar”, 

Sömürgecilik Hareketlerinde Fransa ve Anadolu’da Fransız-Ermeni İşbirliği Sempozyumu, 

Elazığ 2003, s.86. 

242 İngilizler “Yakın Doğu” tanımını, Britanya İmparatorluğu’nun “Doğu” topraklarının kendilerine 

yakın olan kısımları için kullanmışlardır. Daha sonra bu kavram, uluslararası ilişkilerde 

kullanılmaya da başlanmıştır. B. Rivlin and J.S. Szyliowicz, The Contemporary Middle East, 

New York, 1965,s. 5. 
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yaratmıştır. Bu durumu Ermeni basını243 çok karamsar karşılamıştır. Ermeni 

isteklerinin göz ardı edilerek, Türk-Rum anlaşmazlığı üzerinde durulduğu 

düşüncesine kapılmışlardır. Ermeni sorununun konferansta çözülemediği ve 

Ermenilerin acılarının arttığı kanısındadırlar.244

Milletler Cemiyeti Konseyi245, Ermenistan ile ilgili raporunda, Ermenistan 

Devleti’nin kurulması ve ayakta kalabilmesi için malî kaynakların müttefik 

devletlerce ayrılması gerektiğini belirttiğinde, buna İngiltere, Fransa ve İtalya 

yanaşmamıştır. Öte yandan, savunma için askerî yardımda bulunmalarının 

mümkün olmadığını da belirtmişlerdir. Serbest bir liman hâline getirilen 

                                                           
243 Ermeni basının lobi çalışmalarına baktığımızda, esasen "Sevr Antlaşması" kabul 

edilmeyeceğine göre, Türkiye ile Ermenistan arasında sulhun tesisi için yapılacak anlaşmada esas 

alınacak temel esasların neler olabileceğine dair Prof. Ojen Pitarik imzasıyla "La Suisse" 

gazetesinde "Türkiye ile Ermenistan arasında barış meselesi hangi safhada" başlığıyla çıkan 

makale ile kamuoyuna duyurmuşlardır. Bu esaslara göre, Türkiye’nin Anadolu’da özellikle 

Osmanlı için kutsal sayılan Edirne'de Müslüman nüfusun daha çok olduğunu iddia edeceklerini, bu 

yüzden Avrupa’nın yönetiminde bir bölge olmasını kabul etmeyebileceği, bu nedenle Türkiye’ye 

baskı yapılması istenmektedir. Türkiye’ye kabul ettirilmeye çalışılan diğer noktalar da, Türkiye’de 

oluşturulacak Ermeni Devleti’nin sınırlarının Sevr’dekine benzer hangi hatlar üzerinde olacağı 

konusunun önerilmesidir. Karadeniz’den başlayan hat talep edilmiştir. BOA, HR.SYS., D: 2886 

G: 46, 7.1.1921.  

244 Şimşir, British ..., s.235-236. 

245 Cemiyet-i Akvâm'da Ermeni meselesinin görüşülmesi için Cenevre Uluslararası Ermeni 

Sevenleri Birliği, Cemiyet-i Akvâm'dan isteklerini bildiren bir beyanname yayınlanmışlardır. Buna 

göre, Milletler Cemiyeti’nin 11 Nisan 1920 tarihinde Paris’teki toplantısında alınan kararların 

uygulanması, Ermeni toprağı olarak görülen topraklardan Türklerin çıkarılması için askerî yardım 

yapılması, Versay ve Sevr Antlaşmaları’nda belirlenen topraklarda kalıcı bir Ermeni hükûmeti 

kurulması ve Milletler Cemiyeti üyesi devletlerin bu istekleri kabul etmesi istenmiştir. 15 Kasım 

1920 tarihli Cenevre Uluslararası Ermeni Sevenleri Birliği Yönetim Kurulu’nun talepleridir. BOA, 

HR.SYS., D: 2886 G:40, 4.12.1920. Bu girişimler sonuç vermiştir. Başkan Wilson'a, gönderdiği 

telgraf üzerine Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvâm) Başkanı M. de Cunha tarafından, Ermeni 

meselesine dair kendisine ilettiği görüşlerini toplantı gündemine sunacağını ve Sevr Antlaşması ile 

ilgili sorunlar hakkında bir konferans düzenleneceğini bildiren cevabî telgraf ile mesele 

Avrupa’nın siyasî gündeminde yer alarak, Ermenilere ümit verilmiştir. BOA, HR.SYS., D: 2886 

G: 48. 1.2.1921.  
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Batum’dan Ermenistan’ın faydalanabileceği, Gürcistan kıyısında iki limanın da 

Trabzon’la birlikte Ermenistan tarafından kullanabileceği raporda belirtilmiştir.246

3 Kasım 1921 tarihinde Curzon’un Lord Harding’e gönderdiği belgede, 

Fransa-Ankara Hükûmetleri arasında barışla sonuçlanan ve imzalanan Ankara 

Antlaşması’nın, Fransa’nın Ankara Hükûmeti’ni tanıdığı anlamına geldiğini ifade 

etmiştir. Bu anlaşma ile İstanbul Hükûmeti’nden söz edilmemekte, Mustafa 

Kemal Hükûmeti’nin, Avrupalı devletlerin en güçlülerinden olan Fransa 

tarafından tanınması anlamına geldiği ve Fransa Hükûmeti’nin Sevr hükümlerinde 

ilgi alanında olan bölgedeki azınlıkların korunmasından sorumlu olduğu da 

belirtilmiştir.247

Rus kaynaklarına göre, Rusya, Türkiye’nin doğusunda Ermenisiz bir 

Ermenistan istemiştir. Bunun için de Ermenileri bir yem olarak kullanmıştır. 

Rusya’nın niyeti Rusya’daki Rusları Doğu Anadolu’ya yerleştirmektir. 

Kafkasya’dan sorumlu Bakan ve Rusya Göçmen İdaresi Başkan Yardımcısı’nın 9 

Mayıs 1922 tarihli raporunda Türk topraklarına Rus göçmenler yerleştirileceği, bu 

amaçla Rus bilim adamlarının toprakların botanik ve çevre özellikleri üzerinde 

bilimsel analizler yaptığı, hangi ürünlerin yetiştirilmesi gerektiği üzerine 

çalışmaları olduğu belirtilmiştir.248 Görüldüğü gibi kimsenin Ermenilerin 

menfaatini düşündüğü yoktur. Oysa, Ermeniler batılı güçlerin ve Rusya’nın 

kendileri için uğraştığını zannetmiş ve tebaası oldukları kendilerini koruyan bir 

devlete karşı gelmişlerdir. 

26 Mayıs 1922 tarihli Zengibazar’dan alınan mektuba göre; Ermeni 

askerleri Uluhanlı’ya gelmiştir. Gökçeova civarında müsademede bulunurlarken, 

Zengibazarı geceleri gece dürbünü ile gözlemlemişlerdir. Uluhanlı civarında Kara 

Dağlı İslâm karyesi ahalisi Ermeniler tarafından zorla köyden çıkarılmış, bir kısmı 

Uluhanlı’ya bir kısmı da Zengibazar’a kaçmışlardır. 300-400 kadar Ermeni 

askerinin Uluhanlı’nın 5 km kadar doğusunda Çabıçallı karyesini muhasara 
                                                           
246 Tolon, a.g.e., s.232.  

247 Şimşir, British ..., s.64. 

248 RDTA, Fon :  391’den aktaran Sertçelik, a.g.e. s.55. 
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ederek eli silâh tutanları toplayıp Tekçil karye ahalisini de süngüden geçirdikleri, 

3 erkek ile 4 kadının kaçabildiği belirtilmiştir. Uluhanlı ve Boğman karyesi 

Müslümanları da kendilerine saldırı olacağından korkup Mihralettin Efendi’ye 

başvurmuşlardır. Gelen Ermenilerin savaşmaktan yana oldukları anlaşılmakla 

birlikte, Azerbaycan’daki askerî kuvvetlerin de Zengibazar’da savaş hâlinde 

olduğu, ancak Revan’dan gelen kimse olmadığından bu yerler hakkında başka bir 

bilgiye sahip olunamadığı bildirilmiştir.249

Olaylar devam ederken, Lloyd George’un İngiliz Yakın Doğu politikası 

üzerine 4 Ağustos 1922’de House of Commons’daki konuşmasında da, Yüzbaşı 

Kenworthy şu itirafta bulunmuştur:250 “Ermeniler kendilerine verilen vaatleri 

almalılar. Savaşta bizim yanımızda yer aldılar ve Türklere karşı, Türk ordusunu 

ele geçirmede bizimle birlikte savaştılar... En büyük emelimiz İstanbul’un Rum 

ordularınca işgal edilmesi ve Kral Konstantin’in Bizans Kralı olarak Ayasofya’da 

yeniden taç giymesidir. Türkleri yenmezsek İstanbul’u işgal etme fırsatımız olacak 

mı?...” Bu sözler de Ermenilerin batılı devletlerce Osmanlı’ya karşı yürütülen 

parçalama siyasetine alet edildiğinin ispatıdır. 

Görüldüğü üzere, Batı’nın (Avrupa) konuya yaklaşımı kendi menfaati 

doğrultusunda olmuş, Ermenileri kendi çıkarları doğrultusunda kullanılmışlardır. 

 

2.6. Sevk ve İskân Sonunda Türk-Ermeni Nüfusu 

Birinci Dünya Savaşı sürerken, 1917 ilkbaharında Osmanlı topraklarının 

paylaşımı amacıyla İngilizlerce, vilâyet ve sancakları esas alan bir nüfus çalışması 

yaptırılmıştır.251 1920 yılı başında, bu ilginç nüfus çalışmasının sonuçları el 

kitapları dizisi olarak basılarak, Paris Konferansı’na gönderilen İngiliz ve müttefik 

ülkeler heyetlerinin hizmetine sunulmuştur. Dışişleri Bakanlığı Tarih Birimi eski 

başkanlarından G.W.Prothero’nun editörlüğünde ve ilgili bütün birimlerin 
                                                           
249 BOA, F: HR.SYS.1920.5.27, D:2878, G: 36. 

250 Şimşir, British ..., s.329. 

251 Özdemir vdl., Ermeniler..., s.26. 
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katkısıyla hazırlanan bu el kitaplarında, Avrupa Türkiye’si, Anadolu, sözde 

Ermenistan-Kürdistan ve Suriye-Filistin bölgeleri hakkında sivil ve asker İngiliz 

görevliler ve uzmanlarca tespit edilen ayrıntılar, değerlendirmeler ve nüfus 

bilgileri bulunmaktadır. İki yıl süren bu çalışmada İngilizler, Osmanlı 

Devleti’ndeki bütün vilâyet ve sancakların etnik esasa göre ayrıntılı nüfus 

tablolarını yapmışlardır.252 1918 sonrası Ermeni nüfusunu gösteren bu çalışma, 

Ermenilere bir soykırım olmadığının, bir buçuk milyon Ermeni’nin 

öldürülmediğinin ve Osmanlı Devleti içinde hâlâ yaşadıklarını da gösteren bir 

kanıt niteliğindedir. 

Ermeni nüfusun vilâyetlere göre dağılımı (1919) 
Vilâyet – Sancak Adı Osmanlı İstatistiği - 1914 İngiliz İddiası - 1919 

Adana  57.686    75.000 
Ankara  53.957    60.000 
Antalya        630      1.000 
Aydın  20.766    27.000 
Beyrut    5.288     4.000 
Bitlis 119.132  185.000 
Bolu    2.972      1.000 
Bursa    61.191    75.000 
Canik   28.576    21.000 
Çatalca        842 - 
Diyarbakır   73.226    82.000 
Edirne   19.888 - 
Erzurum 136.618  205.000 
Eskişehir     8.807    10.000 
Halep    49.486    65.000 
İçel         341         500 
İstanbul    84.093 - 
İzmit    57.789    57.000 
Kale-i Sultaniye 
(Çanakkale) 

     2.541 - 

Karahisar-ı Sahip 
(Afyon) 

     7.448      6.000 

Karasi (Balıkesir)      8.704    15.000 
Kastamonu       8.959    11.000 
Kayseri     52.192    45.000 
Konya    13.225    17.000 
Kudüs      3.043 - 
Kütahya     4.548      8.000 
Ma’mûretül-aziz 

(Elazığ) 
   87.864  130.000 

Maraş    38.433    55.000 
Menteşe          12       500 
Niğde     5.705     2.000 
Sivas 151.674  200.000 

                                                           
252 Özdemir vdl., Ermeniler..., s.27. 
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Suriye     2.533 - 
Trabzon   40.237   33.000 
Urfa   18.370   21.000 
Van   67.792  190.000 
Zor         283 - 
TOPLAM 1.294.851 1.602.000 

 

1919 tarihli bu belgedeki tabloda Ermeni nüfusunun 1.602.000 olarak 

hesaplanmasının nedeni, savaş sonrası işgal koşullarında Ermeni ve öteki 

Hıristiyan unsurların, nüfus olarak Müslümanların çoğunlukta bulundukları 

bölgelerde hak iddia edebilmeleri için abartılan rakamların İngilizlerce kabul 

edilmiş olmasındandır. Ancak, bu rakam doğru kabul edilirse, Ermenilerin göç 

etmedikleri hatta hiç kayıpları olmadığı sonucu da ortaya çıkacaktır ki, bu 

durumda da Ermenilerin ve Batılı devletlerin ileri sürdükleri iddialar geçersiz 

sayılacaktır. Böylece, soykırım iddiası gibi, Birinci Dünya Savaşı sonrasında 

İngilizlerin yayınlarında verilen rakamlar da çelişkili bulunmaktadır. Zaten bunun 

birinin doğru olması, diğerinin yanlışlığını da açıkça ortaya koymaktadır. 

Öte yandan, Osmanlı’yı paylaşım görüşmelerinde, ABD Delegasyonu’ndan 

David Magie’nin hazırladığı ABD istatistiklerini tam manasıyla güvenilir olarak 

nitelendirmişlerdir.253 15 Kasım 1918 tarihli tahmini nüfus istatistiklerini 

verdikleri belgede, Cuinet’in nüfus sonuçlarına göre Sivas, Şebinkarahisar, Tokat, 

Amasya genelindeki Ermeni nüfusu toplam 170.433, toplam nüfus 1.086.315; 

1907 tarihli taşra günlüklerinde Ermeni nüfusu 149.237; bu illerin toplam nüfusu 

1.185.016; 1912 tarihli Salnamelerde 391.050; toplam nüfus 1.227.924; Rum 

Patrikliği’nin nüfus verilerinde de Ermeniler bu illerde toplam 117.913 olarak 

gösterilmiştir. 

David Magie’ye göre, özellikle Osmanlı verilerinin eksikliklerine rağmen 

temel alınması gerektiğini ifade etmesi de ilgi çekicidir. Özellikle salnamelerde 

verilen rakamların doğruluğuna dikkat çekmiştir. Prof.David Magie’ye ve ABD 

Dışişleri Bakanlığı Tarih Bölümü’ne göre Anadolu’daki nüfus 1918 yılında 

şöyledir:254  

                                                           
253 Özdemir vdl., Ermeniler..., s.30. 

254 Özdemir vdl., Ermeniler..., s.34. 
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Ermeniler     1.479.000  

Diğer Hıristiyanlar     1.504.000 

Müslümanlar    8.644.000 

TOPLAM   11.627.000 

Near East Relief’ten Dr.J.K. Marden, 9 Temmuz 1916 tarihli yazısında, 

sürgünlerle ilgili olarak, “İstanbul’dan alınan iyi haberlere göre 600-800.000 

Ermeni evlerinden çıkarılıp sürgün edildiler” demektedir ki, bu açıklama Ermeni 

Protestanlarının vekili Zenop Bezciyan’la da uyuşmaktadır.255

Ermenilerin emelleri ile ilgili olarak Roma’daki Amerikan Elçiliği’ne sunulan 

bildiriye göre:256

1. Ermenistan’ın boyunduruktan kurtarılması ve özgürlüğünün verilmesi, 

Ermeniler üzerindeki Türk egemenliğinin izlerinin silinmesi, 

2. Rus Ermenistan’ı topraklarına kadar uzanan ve Ararat (Ağrı)’da kurulan 

Ermeni Devleti’nin müttefik devletlerce tanınması, 

3. Türk Ermenistan’ı ile Rus Ermenistan’ının birleşmesi ve tek, özgür ve 

bağımsız bir Ermeni Devletinin Milletler Cemiyeti’nin257 garantisi altında 

kurulması veya bu gerçekleşmezse, Amerika Birleşik Devletleri’nin de dahil 

olduğu ittifak güçlerinin ortak garantisi altında kurulması, 

4. İran Ermenilerinin İran’ın bölgesel bütünlüğüne etkisi sorunuyla ilgili olarak, 

çözümün müttefik devletlerce hâlledilmesi istenmektedir. 

5. Barış Konferansı’nda bağımsız Ermenistan ilân edilirse, geriye sadece Ermeni 

devletinin nasıl inşa edileceği ve Ulusal Heyetçe belirtilen isteklerin nasıl 

yerine getirileceği konusu kalmaktadır. Garantici devletler yukarıdaki istekler 
                                                           
255 Özdemir vdl., Ermeniler..., s. 69. 

256 USNA, Roll 540, vol.514, 867B.00/22. 

257 BOA, HR.SYS, D: 2886 G: 48.1921.2.1., Ermeniler, kendilerine bir yurt verilmesi konusunda 

lobi faaliyetlerine Cenevre’deki Ermeni Meclislerinin Milletler Cemiyeti’ne gönderdiği 

beyanatlarla tekrarlamışlardır. 
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doğrultusunda Ermenistan’ın oluşturulması gerektiğinin güvencesini 

vermelidir. 

Aynı bildiride, Ermenistan sınırı da şöyle belirlenmiştir; 

1. Türk Ermenistan’ı : Erzurum, Bitlis, Van, Harput, Diyarbakır, Sivas ve 

Trabzon ilinin bir kısmı (Karadeniz’e ulaşım için), Çukurova (Kilikya)’daki 

Küçük Ermenistan, Adana ve Halep ile Akdeniz kıyılarındaki Silifke 

bölgesinden Cebel-i Musa’ya kadar olan alan. 

2. Rus Ermenistan’ı 

3. İran Ermenistan’ı, Azerbaycan’ın kuzeybatı bölgesi. 

Ermeni nüfusu ise yukarıdaki bölgelerde 5.000.000 olup bunun 2.600.000 

Ermeni olarak gösterilmiştir. 

Rus Ermenistan’ı  1.400.000 

İran Ermenistan’ı     200.000 

Türk Ermenistan’ı  1.000.000 (bu rakamın sevk sonrası kalan nüfus olduğu 

belirtilmiştir) 
  Toplam 2.600.000 

Türk topraklarındaki Ermeni nüfusu  

(İstanbul, Trakya, Bursa, Konya, Ankara,  

Kastamonu, Suriye, Bağdat)      750.000 

Kafkaslardaki Rus Ermenistan’ına bitişik bölgedeki  600.000 

İran’ın diğer bölgelerinde        50.000 

Yabancı ülkelerdeki Ermeniler  

(Bulgaristan, Romanya, Avusturya, 

Macaristan, Polonya, Mısır, Yunanistan 

İsviçre, İtalya, Fransa, İngiltere, ABD, Hindistan vdl.)  500.000  

Toplam                 1.900.000 

Göç ettirilen Ermenilerin Harput, Halep, Mersin Konsoloslarına ait belgeler, 

bulundukları konum nedeniyle önem taşımakla beraber, bunların raporlarında258 

çelişkiler, tutarsızlıklar da mevcuttur. 

                                                           
258 Özdemir vdl., Ermeniler..., s.71. 
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“Kara Şemsi” takma adıyla Reşid Saffet (Atabinen) 1918 yılında 

Cenevre’de yayınladığı “Le Turcs et La Question d’Arménie” başlıklı kitabında 

sonuçlar şöyledir:259“Söz konusu altı vilâyet (Vilâyât-ı Sitte), toplam 5.750.000 

nüfusu barındırmakta olup bunun sadece 1.200.000’i Ermenidir. Bu rakama, 

İmparatorluğun diğer bütün bölgelerine dağılmış 400.000 Ermeni de eklenirse, 

toplam sayı 1.600.000’i geçemez. Bu nüfusun da 450.000’den fazlası gerek 

askerlikten gerekse Türklerin misillemesinden korktuğu için olsun, Rusya’ya ve 

İran’a geçmiştir. 800.000 veya 900.000 kişi hâlen İstanbul’da, İzmir’de, 

Konya’da ve sürgünde olmak üzere toplam 1.350.000 kişi Doğu Anadolu dışında 

bulunmaktadır. Doğruluğu, bir araştırma veya soruşturma tarafından bir gün 

ispatlanacak ve ortaya konulacak bu hesaba göre, savaş esnasında 2.000.000 

Türk’e karşı yaklaşık 250-350.000 civarında Ermeni hayatını kaybetmiştir. 

Savaştan önce Vilayât-ı Sitte’de oturan 1.200.000 Ermeni’den bugün ancak 

900.000 kişi kalmıştır. İşte 4.5 milyon Müslüman’ın bağlanarak kendilerine 

bağımsızlık ve egemenlik hakkı verilecek Ermenilerin sayısı bu kadardır.” 

Birinci Dünya Savaşı’nda Ermeni kayıplarına ilişkin, V.Gurko-Kryajin 

tarafından “Büyük Sovyet Ansiklopedi”sinde verilen sayılar, 300.000 Ermeni’nin 

öldürüldüğü, sevk sırasında Mezopotamya yolunda 300.000 kişinin öldüğü, 

200.000 kişinin Rusya’ya kaçtığı, 400.000 Ermeni’nin ise İslâmiyet’e geçerek 

kurtulduklarını yazarken, Rus kaynaklarında Rusya’ya giden Ermeniler 337.235 

                                                           
259 Özdemir vdl., Ermeniler..., s.48. Kara Şemsi’nin yayınladığı broşürde; ayrıca, 100.000 

Ermeni’nin Rusya tarafında Türk ordusuna karşı savaştığı ve Van’daki isyanı da Ermenilerin 

kışkırttığı bu nedenle Ermenilerin göç ettirildiği yazmaktadır. Kara Şemsi, Les Turcs et La 

Question d’Arménie, Genève 1918, s.13. Dr.Z. Chéridjian, Kara Şemsi’nin broşürüne cevap 

niteliğinde bir bildiri yayınlamıştır. Ama, bu cevabı verirken kaynak olarak Morgenthau ile 

Toynbee’nin yazdıklarını kullanmıştır ki, bu kaynakların tutarsızlığını daha önceki bölümde 

incelemiştik. Docteur Z. Chéridjian, Riposte à la Brochure de M. Kara Schemsi “Les Turcs et 

la Question d’Arménie”, Genève, USNA, Microfilm no:820. 185.5136/3. Ermenilerin Türklere 

karşı giriştiği silâhlı mücadele 1920’li yıllarda da devam etmiştir. Rus Ermenistan’ında 35 yaş üstü 

Ermeni erkekler silâh altına alınmak için çağrılmışlar, demiryolu askerî yetkililere devredilmiştir. 

Gürcistan ise Ermenistan’a yardım etmeyi kabul etmiş ve Gürcistan’daki Ermeni erkeklerin de bu 

hizmet için servislerine yardımcı olmuştur. Bu konudaki bilgileri, Bristol Ermenilerden 4 Ekim 

1920 tarihinde almıştır. Papers Relating..., 1920 vol.III, s.789. 
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kişi olarak verilmiştir. Bu ansiklopedideki verilerin doğru olmadığı şüphesi 

doğmaktadır.260

Osmanlı Devleti’nin “1914 Yılı İstatistiği’nde” toplam Ermeni nüfusunun 

1.294.851 olarak verilmesine karşılık, Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenilerin 

nüfusu ile ilgili olarak Batılıların farklı nüfus verilerini karşılaştırmak açısından 

aşağıda sıralamak uygun olacaktır. 

Kaynağın 
Yılı 

Yazarı Osmanlı 
Ermenileri 

1892 Vital Cuinet  1.475.011 
1896 Felix Weber 1.000.000 
1901 H.F.B. Lynch 1.325.246 
1901 Lodovic de Constenson 1.383.779 
1910 Encylopedia Britannica 1.500.000 
1913 Lodovic de Constenson 1.400.000 
1914 Justin MacCarthy 1.698.303 
1914 Stanford J. Shaw 1.294.851 
1918 David Megie 1.479.000 
1919 Dr. Lepsius 1.500.000 
1923 Claire Price 1.500.000 
1923 E. Alexander Powell 1.500.000 

Günümüzde ise 2000 yılındaki rakamlarla dünyanın değişik bölgelerindeki 

Ermeni nüfusu şöyledir;261 bu rakamlar Ermeni yazarlar tarafından verilen 

istatistiklerdir. 

Rusya’da  2.000.0000 

Amerika ‘da     800.000 

Gürcistan’da     400.000 

Fransa’da     250.000 

Ukrayna’da     150.000 

Lübnan’da     105.000 

İran’da      100.000 

Suriye’de       70.000 

Arjantin’de       60.000262

                                                           
260 Sertçelik, a.g.e. s.55. 

261 Khachig Tölölyan, “Elites & Institutions in the Armenian Transnation”, Diaspora 9:1 2000, 

s.107. 
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Türkiye’de       60.000263

Kanada’da       40.000 

Avustralya’da       30.000 

Toplam   4.065.000 

Ayrıca, 25 ülkede; İngiltere, Yunanistan, Almanya, Brezilya, İsveç, Mısır, 

Ürdün, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Belarus, Hollanda, 

Avusturya, Romanya, Bulgaristan, Venezüella, Macaristan, Özbekistan, Etiyopya 

gibi ülkelerde 3.000’den 25.000’e kadar Ermeni yaşamaktadır.  

Ermeniler çoğunlukla Fransa’da Marsilya, Amerika’da Newyork ve 

Kaliforniya bölgelerine göç etmişlerdir. 1924’ten sonra siyasî pasaport olarak 

verilen Nansen264 pasaportunu almışlardır. 1920’de Anadolu’dan 300.000 Ermeni 

mültecinin Rus Ermenistan’ına gittiğini ifade etmişlerdir. Özellikle, Kuzey 

Amerika’da yoğun olarak yaşadıkları belirtilen Ermenilerin 600.000’e ulaştıkları 

bunun yarısının Kaliforniya’da yaşadığı söylenmektedir. Başka bir Ermeni yazara 

göre diaspora olarak kendilerini gösteren Ermenilerin nüfus dağılımı ise şöyledir: 

Kanada’da 50.000 Ermeni göçmen varken, tarihî bağları olduğunu iddia ettikleri 

Fransa’da 250.000, Arjantin’de 50.000, Avustralya’da 25.000 Ermeni 

yaşamaktadır. İran’da 100.000, Suriye’de 80.000, Lübnan’da 100.000, eski 

Sovyetler Birliği topraklarında 1.500.000 Ermeni, ki bunun 350.000’i 

Gürcistan’da, 800.000’i Rusya’da, 100.000’i Azerbaycan’da (Yukarı Karabağ), 

100.000’i Orta Asya’da, 40.000’i Ukrayna’da yaşamaktadır.  

 

                                                                                                                                                               
262 1911 yılında göç eden Ermeniler 96 kişidir. Mehmet Temel, Osmanlı-Latin Amerika 

İlişkileri,  İstanbul 2004, s.41. 

263 Verilerin alındığı kaynak bir Ermeni tarafından hazırlandığından Türkiye’deki Ermeniler de 

diaspora olarak gösterilmiştir. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti dahilinde yaşayan Ermeniler T.C. 

vatandaşıdır ve diaspora değildir. 

264 Norveçli kaşifin adı Milletler Cemiyeti Mülteciler Yüksek Komiserliği’nce verilen siyasî 

pasaporta verilmiştir. Gérard Chaliand & Jean-Pierre Rafeau, The Penguin Atlas of Diasporas, 

USA 1997, s.89. 
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Bu noktada kaybı olan Ermeniler yanında Müslüman nüfusu da bakmak 

doğru olacaktır. Ermeniler tarafından öldürülen Türklerin sayısı ise 1914-1919 

yılları arasında 363.141265, 1919-1921 arasında 154.964 olmak üzere 1914-1921 

arasında toplam 518.105’dir. 266

                                                           
265 Ermeniler Tarafından Yapılan..., c.1-s.377 

266 Ermeniler Tarafından Yapılan..., c.2-s. 1054. 
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3. BÖLÜM : MUHACİRLERİN DURUMU 

  

3.1. Göç Kavramı Üzerine Notlar  

Buraya kadar Sevk ve İskân Kanunu ile Osmanlı vatandaşı Ermeni ve 

Rumların bir kısmının isyanlar çıkarmalarından ve Osmanlı Ordusu’nu savaş 

ortamında zor durumda bıraktıkları bölgelerden, neden ve nasıl yine Osmanlı 

toprağı olan, savaştan uzak bölgelere gönderildiklerini işledik. Bu bölümde ise 

göçe tâbi olanların gönderildikleri bölgeler, sayıları, ortamın şartları ve bunlara 

yapılan yurt içi ve yurt dışından yardımlar irdelenmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin devamlılığı ve emniyetinin sağlanması için 27 Mayıs 

1915 tarihli Sevk ve İskân Kanunu ile bazı Osmanlı vatandaşlarının daha güvenli 

olan ve sorun çıkaramayacakları, yine Osmanlı toprağı olan bölgelere 

gönderilmeleri konusu dünya kamuoyunda zaman zaman çarpıtılmaktadır. Savaş 

yıllarını yaşarken, isyan çıkaran Ermeni ve Rum çetelerinin neden oldukları 

zararları bertaraf edebilmek için Osmanlı Devleti’nin bu kanunu çıkarmak 

zorunda kaldığını görmüştük. Bu geçici kanunda, daha önce de belirttiğimiz gibi, 

aslında Ermeniler değil isyan çıkaranlar kastedilerek milliyet unsuru 

belirtilmemiştir. Anlaşıldığı gibi Ermenileri özellikle hedef alan bir politika 

yoktur. Birbirine yakın gibi görünen bu kelimeler üzerinde oynanan oyuna 

düşmemek için, Ermeni meselesi işlenirken kullanılacak terminolojiye dikkat 

etmek gerekir kanaatindeyiz. 

“Tehcir Kanunu” olarak da bilinen bu kanunda tehcir kelimesinin neyi ifade 

ettiğine bakacak olursak; arapça asıllı olan “Tehcir” kelimesi “hecere” fiilinden 

türeyen sülasi (üç harfli) bir mastar-isimdir. Bir yerden başka bir yere göç 

ettirmek, hicret ettirmek (immigration-émigration) anlamındadır. Bu anlam, 

Arapça’da “nefy, ib’âd, itikâl, i’sikâr” gibi mastarlarla ifade edilmiştir. Tehcir 

diye bilinen kanunun aslı da “sevk ve iskân” kanunudur. Olayın anlatımında 

“tenkil” (nakletme) terimi kullanılmış ve batı dillerindeki “déportation, exile, 

banissement, proscription-sürgün” anlamına gelen terimlerin karşılığı olan 



Arapça terimler kullanılmamıştır. Buna rağmen bilmeyerek veya siyasî amaçlarla 

Ermeniler ve batılı yazarlarca sürgün anlamına gelen terimler seçilmiştir.267

Tehcir kararı diye bilinen “Sevk ve İskân Kanunu” ile, batıda çeşitli terimler 

bu kanunu ifade etmek için kullanılmıştır. Kanunda tehcir kelimesi 

geçmemektedir. Sadece yer değiştirme anlamında sevk ve iskân edilmeleri söz 

konusudur. Yabancı dillerde sürgün (deportation) anlamına gelen kelime batı 

tarafından özellikle kullanılmıştır. Tehcir kelimesi de bu kelimenin karşılığı 

olarak sözlüklerde yer almıştır. Bir ülke toprağından dışarıya sürgün edilen 

anlamındadır. Oysa ki, Osmanlı Hükûmeti yer değiştirme yasası ile göçmenlerin 

kendi toprağı içinde daha güvenli bölgelere sevkıyatını sağlamıştır. Ermeni ve 

Rumlara uygulanan sürgün değil, zorunlu bir iç göçtür. Bu bakımdan olayı 

açıklarken, deportation gibi eş anlamlı gibi görünen ama ince çizgilerle anlamı 

farklılaşan kelimelerin kullanılmaması kanaatimizce uygun olacaktır.  

Bu kanunla yapılan sevk ve iskân hareketi; bir immigration, émigration yani 

başka memleketlere sürülmek anlamında değildir. Sevk ve İskân Kanunu’nun, 

başka bir ülkeye veya başka bir ülkeden sürgün etmek (immigration, émigration, 

deportation) kanunu olarak kullanılması yerine, yer değiştirme (displacement) 

kanunu olarak görülmesi uygun görülmektedir. Çünkü, yapılan işlem isyan 

edenlerin yaşadığı bölgelerin boşaltılması (evacuation), tahliye edilmesidir. Sonra 

da daha güvenli bölgelere yerleştirilmeleri yani yeniden yerleştirme (relocation) 

eylemidir. Ancak, birçok Türkçe kitapta, Türkiye Devlet Arşivleri’nin İngilizce 

yayınlarında dahi “deportation” kelimesi kullanılarak Ermenilerin durumu 

meşrulaştırılmaktadır. Bu durum, zaman zaman Türkiye’nin aleyhine 

kullanılmaktadır.268

Ayrıca, Ermenistan ve Türkiye dışındaki Ermeniler için kullanılan diaspora 

kelimesi de uygun düşmemektedir. Bu kelime, “yayılma, dağılma; sürgünden 

                                                           
267 Süslü vdl., Türk... s.193. 

268 Kathimeri Gazetesi, Yunanistan, 2000, “Bakın, Türkler de kabul ediyor Ermenileri 

sürdüklerini, kendi arşiv kitaplarında dahi bu kelimeler kullanılmış...” şeklinde ibareler yer 

almaktadır. 

 107



sonra dünyanın her tarafına yayılan Yahudiler, İsrail kavminin dağılmış olan on 

iki sıptı” anlamındadır.269 Diaspora (dispersion) kelimesi üzerine bir belirsizlik 

vardır. Yahudi halkı için kullanılan bu kelime ilk defa Thucydides tarafından 

Peleponnesian Savaşı’nda Aegina nüfusunun sürülmesini tarif etmek için 

kullanılmıştır. Daha sonra da diğer dinler ve etnik gruplara verilen bir tanımlama 

olmuştur. 270 Dinî veya etnik bir grubun zorla göç ettirilmesi, bir felakete 

uğratılması anlamındadır. Tarihî gerçeklerin nesillere aktarılması ile oluşan bir 

toplu hafıza kültürel bir miras gibi oluşur. Diaspora’yı oluşturan önemli bir etken 

de bu kültüre tarihî gerçekliği, nesilden nesile aktarıp kimliği koruma çabasıdır. 

Diaspora kelimesinin kullanılması ile, Yahudilere uygulanan soykırım sonrası 

başka ülkelerdeki Yahudilere verilen bu tanımın Ermeniler için de kullanılması, 

Ermenilere soykırım yapıldığı düşüncesini meşrulaştıracaktır. Bu yüzden, 

çalışmamızda bu kelimelerin kullanımına dikkat etmeği uygun gördük. 

Bu kavramları inceledikten sonra, göç kavramı üzerinde durmak gerekir. 

Kısa tanımı ile “asıl yerinden, ulaşılmak istenilen yere hareket”’dir271. Daha geniş 

anlamı ile “iktisadî, sosyal, askerî veya siyasî sebepler yüzünden insanların, 

toplulukların yer değiştirmesidir”.272 Bazı Ermeni ve Rumlara uygulanan göç 

olgusu işte bu yer değiştirme olayıdır. 

Yüzyılın en plânlı yer değiştirme hareketinde, Ermenilerin nakillerinin 

büyük bir disiplin içinde gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bunların sayıları, 

ayrıldıkları ve vardıkları yerlerde sürekli kontrol edilmiştir. Çünkü, yoğun olarak 

bir bölgede bulunmalarına engel olmak amacıyla sayılmalarına önem verilmiştir. 

                                                           
269 Redhouse, İngilizce-Türkçe Sözlük İstanbul 1956, s.277. 

270 Gérard Chaliand - Jean-Pierre Rafeau, a.g.e., s.XIII. 

271 Karpat, Osmanlı..., s.3. İngilizce karşılığını Karpat “The movement from the place of origin to 

the place of destination” olarak vermiştir. 

272 Örnekleriyle Türkçe Sözlük, Ankara, 2000, c.2, s.1018. 
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Göç ettirildikleri bölgede de %10’u273 geçmemelerine dikkat edilmiştir. Ayrıca, 

bu insanlara yapılacak yardımların miktarının da belirlenmesi için sayılarını 

bilmek önem taşımıştır. Bu belgeler Osmanlı arşivinde mevcuttur. Bu yüzden, 

günümüzde ortaya çıkarılan arşiv belgelerindeki rakamlar üzerinde iddia edildiği 

gibi tashih yapılmış olması pek de inandırıcı bir iddia değildir. Nitekim, Osmanlı 

Hükûmeti buna özellikle dikkat etmiştir. Sevk edilenler ve kalanlar arasındaki 

durum da göstermektedir ki, tüm vilâyetlerden yer değiştirenlerin sayısı 422.758 

iken, sevk edilmeyenlerin sayısı da 42.766’dır. Öte yandan, yer değiştirilenlerin 

gönderildikleri bölgeler ve miktarları da şöyledir: Halep’e 100 bin kişi, Musul ve 

Zor’a 136.084 kişi gönderilmek üzere toplanmıştır. Bu göç bölgelerine 212.118 

kişi yerleştirilmiştir. Toplam sevk edilenlerin sayısı 438.758, iskân bölgesine 

varanların sayısı 382.148’dir. Aradaki 56.610 kişilik kayba baktığımızda 

50.000’ini çeşitli eşkıya saldırıları, açlık ve hastalıktan öldüğü, 6.610’luk farkın 

ise sevk kararı alındığı hâlde, yolda iken sevkıyatın durdurulması sonucunda 

bulundukları vilâyetlerde alıkonmalarından kaynaklandığı görülmüştür.274 Ayrıca, 

göçe tâbi bu insanların daha sonra geri dönüşlerine de izin verilmiştir. Böyle, bir 

uygulama soykırımı plânlanan bir millete uygulanabilir miydi? 

Sürgün ve göç kavramları Türkçe’de aynı anlamlarda kabul edilerek, 

maalesef yanlış kullanılırken, bu durumun Türkiye aleyhine kullanılmasına zemin 

hazırladığına tanık olmaktayız. Bu ayrımın farkını daha iyi görebilmek için 

örneklerle göstermek faydalı olacaktır. Böylece, 1915 Sevk ve İskân Kanunu ile 

uygulanmak istenen zorunlu göçün diğer sürgün olaylarıyla arasındaki farklılık ta 

belirlenmiş olacaktır. 

 

 

 

                                                           
273 Süslü vdl., Türk Tarihinde..., s.234. Ancak, Ermeniler 1919 yılında bu durumun tersine 

davranarak çoğunlukta oluşturmaya yönelik şekilde göç etmeğe çalışmışlardır. ATBD, Ocak 1997, 

sayı 103, s.55. 
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3.2. Dünyadaki Sürgün Olaylarına Örnekler 

 Sürgün kavramı, batı kamuoyunda Osmanlı Hükûmeti’nin Ermenilere 

uyguladığı bir hareket olarak yerleştirilmeğe çalışılmaktadır. Ancak, dünya 

tarihine baktığımızda sürgün kavramının anlamı daha farklı bir hâl almaktadır. 

Dünyadaki örnekleri ile Osmanlı Ermenilerine uygulanan sevkıyatın arasındaki 

fark Ermenilere uygulananın bir ceza olması ve zorunluluk taşıyan bir göç olgusu 

olmasıdır. Başka bir ülke toprağına değil, devletin yine kendi toprağı içinde 

güvenli bölgelere yerleştirilmeleridir. Kendi yönetiminde yaşayan insanların 

çıkardığı isyanın etkisiz hâle getirilmesidir. Osmanlı Devleti’nin kendi 

topraklarında yaşayan halkı ile arasında bir iç meselesidir. Bir başka ülkeye gidip 

orada yaşayanları sömürme ve toprakları işgal etme amacıyla yapılmış bir hareket 

değildir. Bu yönü ile diğer göç ettirme hareketlerinden farklı bir yapıdadır. Öte 

yandan, geçici bir ceza niteliğindedir. Belli bir sürenin sonunda geri dönmelerine 

izin verilmiştir. Kalanların durumları korunduğu gibi, örnekleri ile de 

gördüğümüz gibi, Osmanlı Devleti içindeki işlerine varıncaya kadar eskisi gibi 

hayatlarına devam edebilmişlerdir. Sadece belli bölgelerde, isyan çıkaranlara 

uygulanan bir kanun ile sınırlı kalmıştır. İddia edildiği gibi bir toplumu kökten 

yok etmek politikası plânlanmamıştır. Bu yönleriyle günümüzde, bu göçün bir 

soykırım olarak gösterilmek istenmesi kabul edilememektedir. 

 Bazı devletler ve kimi Ermeniler tarafından, Osmanlı Hükûmeti’nin 

uyguladığı zorunlu göç acımasız bir sürgün olayı gibi gösterilmeğe 

çalışılmaktadır. Ancak, diğer ülkelerin tarihlerine bakıldığında asıl sürgünlerin 

kim tarafından ve nasıl gerçekleştirildiği daha iyi anlaşılmaktadır. Örneğin; 

Fransa’nın sömürgesi durumundaki Cezayir’de yaptıkları; buradan birçok Kuzey 

Afrikalı insanın yerlerinden edilip, Fransız halkının yerleştirilmesi sayılabilir. 

Ayrıca, İngiltere’nin sömürgesi olan Hindistan’da aynı şekilde davranması, 

Rusya’nın gerek 1878’de gerekse II. Dünya Savaşı sonrasında sürdüğü Kırım 

Türkleri, ABD’nin yok etmeğe çalıştığı yerlilerin (ki bunlara kendisi Kızılderililer 

adını vererek ayrım da yapmıştır) durumu aslında birer sürgün ve soykırım 

                                                                                                                                                               
274 Halaçoğlu, Ermeni..., s.95. 
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olaylarıdır. Bu olaylar sırasında yaşananlarla Ermenilere uygulanan cezanın 

karşılaştırılması ve aynı türden gösterilmesi sadece siyasî bir durumdur. ABD, 

İkinci Dünya Savaşı’nda Pearl Harbour Baskını’na karşılık ülkesinde yaşayan 

Japonları isyan etmedikleri hâlde cezalandırmak için Missisippi Vadisi’ne 

nakletmiştir. Diğer ülkelerdeki sürgünlere verilecek örnekleri ve yaşananları 

kısaca özetleyerek, 1915’te yaşananları karşılaştırma imkânı bulabiliriz. 

 Aslında, insanlık tarihinin ilk dönemlerinden itibaren köle ticareti ile 

başlayan insanların yer değiştirmesi, 1500 ile 1900 yılları arasında plânlı bir 

şekilde devam etmiştir. Önceleri, Afrika’dan getirilen ucuz insan gücü Avrupa 

insanının isteklerine cevap vermiştir. Öyle ki bu tarihler arasında getirilen 

insanların bazı verilere göre 20-25 milyon civarında olduğu ve bunların 

ülkelerinden, mallarından, kültürlerinden, yaşamlarından alınarak Avrupalı 

sömürgeciler tarafından Amerikan pazarlarında kullanılmaları bir insanlık 

ayıbıdır. İngilizlerin Avustralya yerlileri olan Aboriginlere uyguladığı göç ettirme 

ve soykırım hareketi 1788-1938 tarihleri arasında devam etmiş bir örnektir. 

Danimarka ve ABD’nin Grönland’da bir askerî hava üssü kurmak için bölgedeki 

Thule Eskimolarını 1953 yılında 150 km ötede başka bir bölgeye Qaanag’a göç 

ettirmeleri de başka bir örnektir. Fransa ise 1830’larda Cezayir’e yaklaşık bir 

milyon Fransız’ı yerleştirmiştir. Bunu yaparken kullandığı zor yöntemler 

bölgedeki Afrikalıların büyük kayıplar vermesine neden olmuştur. Ayrıca, 

Bulgaristan’ın Slavlaştırma politikası sonucu 1.5 milyon Türk’ün etnik 

soykırıma275 uğratılması ile de 1960-90 arasında yaşananlar tarihteki acı yerini 

almıştır. 

 Bir başka acı örnek te, Ruanda örneğinde olduğu gibidir. Ruanda Devlet 

Başkanı Juvénal Habyarimana’nın 6 Nisan 1994 tarihinde öldürülmesinin 

ardından, 20. yüzyılın en büyük katliâmlarından biri gerçekleşmiş, Hutu ve Tutsi 

halk grupları arasında çıkan iç savaşta yaklaşık 800 bin kişi hayatını kaybetmiştir. 

Ruanda’da katliâma uğrayanlar 7 Nisan'da 2004’te anılmıştır. İsviçre Hükümeti 
                                                           
275 Bkz. Berna Türkdoğan - Dursun Ayan “Bulgaristan Türklerinin Türkiye’ye Göçleri Üzerine 

Sosyal Tarih Açısından Bazı Değerlendirmeler”, IX. Askerî Tarih Semineri Bildirileri I –  22-24 

Ekim 2003 İstanbul, Ankara 2005, s.225. 
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Dönem Başkanı Joseph Deiss, 7 Nisan Çarşamba günü saat 12'de, Ruanda'daki iç 

savaşta katledilen yüz binlerce insanın anısına, halkı bir dakikalık saygı duruşuna 

davet etmiştir. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan ve BM 

Genel Kurulu'nca 7 Nisan, Ruanda'da soykırıma uğrayanları uluslararası anma 

günü olarak ilân edilmiştir. Joseph Deiss, "dünyanın şiddet ve terörü görmezden 

gelmemesi gerektiğini" vurguladığı basın açıklamasında, “Böylesi korkunç olaylar 

bir daha tekrarlanmamalı. Hepimiz bulunduğumuz yerden, olanaklarımız ve 

gücümüz ölçüsünde barış doğrultusundaki çalışmalarımızı sürdürmeye devam 

etmeliyiz” demiştir.276 Görüldüğü gibi, tarihteki bu olaylarla asıl soykırım 

günümüz dünyasında yaşanmaktadır. 

 Öte yandan, Ermenilerin, tarihte çeşitli sürgünlere tâbi tutulduğu 

bilinmektedir. Örneğin; 301 yılından itibaren Ermenilerin Hıristiyanlığı 

benimsemeleri için Romalılar tarafından baskıya maruz kaldıkları ve Partiya’ya 

sürüldükleri anlaşılmaktadır. V. yüzyılın sonunda İran bölgesindeki Ermeniler 

Bizanslıların bölgeye yerleşmesi ile Trakya tarafına gitmek zorunda kalmışlardır. 

Daha sonra Arapların, Moğolların istilası ve Memlûkların saldırıları ile de 

sürgünler devam etmiştir. 1826’da İran ve Rusya arasındaki savaşta Ermeniler 

Rusların yanında savaşmış ve 1828 Türkmençay Anlaşması ile birçok Ermeni 

Rusya’ya göç etmek zorunda kalmıştır. Ruslar da Ermenileri gerek Osmanlı’ya 

gerekse İranlılara karşı kullanmak amacıyla sınır bölgelere yerleştirmiştir.277 

Anlaşılacağı gibi, Ermeniler hâkimiyeti altına girdikleri milletler tarafından 

kullanılıp genelde sürgüne uğramışlardır. Osmanlı hâkimiyetinden önce İranlılar, 

Romalılar, Bizanslılar ve Ruslar tarafından sürgüne tâbi tutulmuşlardır.278 

Osmanlı hâkimiyeti altında iken rahata kavuşan ve bunu birçok kez yayınladıkları 

eserlerde dile getiren Ermenilerin bir kısmı daha sonra ihânetlerini ortaya 

koymuşlardır. 

                                                           
276 http://www.sncweb.ch/turkisch/haber-kutusu/2004-nisan/05-04-04_ruanda.htm 

277 Süslü vdl. Türk Tarihinde..., s.222. Gérard Chaliand-Jean-Pierre Rafeau, a.g.e., s. 77. 

278 Zafer Özkan, Tarihsel Akış İçerisinde Terörden Politikaya Ermeni Meselesi, İstanbul 2001, 

s.94.  
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 Ancak, yaşanan olaylar o günün şartları altında değerlendirilmelidir. 

Bugün dahi ölümlerin sorumluluğu Türkiye Cumhuriyeti’ne yüklenmek 

istenirken, karşılıklı kayıpların tam olarak ortaya konulması ve o günkü yaşam 

koşullarının sonucu bu kayıpların arttığının da belirtilmesi gereklidir. 

Vurgulanması gereken nokta karşılıklı bir mukatelenin olduğudur. Her iki tarafta 

da acı kayıplar verilmiştir. Bu kayıpların nasıl olduğu da önemlidir. Bu nedenle de 

ortamın şartlarının iyi değerlendirilmesi kanaatimizce yerinde olacaktır. 

 

3.3. Ortamın Şartları   

XIX. yüzyıl sonları ve XX. yüzyıl başları Avrupa ve Osmanlı açısından 

yalnız savaşların değil salgın hastalıkların da yoğun olarak yaşandığı bir dönem 

olmuştur. Avrupa’da Kolera salgınından milyonlarca insan ölmüştür. Burada tek 

tek ölüm miktarlarını vermek yerine birkaç örnekle yetineceğiz. Örneğin, 7 Eylül 

1884’te Tulon’da 1, Marsilya’da 4, İspanya’da 10, Napoli’de 100, İtalya’da 50 

kişi ölmüştür.279 Tüm dünyada salgından ölüm bilançosu 50 milyon civarındadır. 

Nitekim, Osmanlı-Rus savaşı sırasında Türkler korkunç kayıplar vermişler ve 

%80’i evlerine dönememişlerdir. Bunlardan 600.000 Türk askeri tifüsten 

ölmüştür.280  

1914-1915 kışında lekeli humma olarak bilinen tifüs salgınının bütün 

Anadolu’ya yayıldığı bilinmektedir. Salgın Irak’tan kuzeye doğru yayılmıştır. 

Sağlık Bakanlığı’na bağlı doktorlar orduda görev aldığından, bölgeye müdahale 

edebilmek için Hilâl-i Ahmer’den yardım istenilmiştir. Hilâl-i Ahmer de göçe tâbi 

tutulan Ermenilere imkânlar ölçüsünde yardımda bulunmuştur. Hatta, himaye 

altına alınan bazı Ermeni kadınlar Hilâl-i Ahmer bünyesinde eğitim alıp sağlık 

hizmetinde ücretli olarak da çalıştırılmışlardır.281

                                                           
279 BOA, F: Y.PRK.PT.1301.Za.17, D: 2, G: 69. 

280 USNA, Roll 409, vol.383. 185.5136/59.  

281 Özdemir, Salgın...,  s.96. 
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I. Dünya Savaşı’nda, Kafkas Cephesi’nde tifo gibi salgın hastalıklardan 

dolayı 150-200.000 kişilik Türk birliklerindeki Türk askerlerinden yaklaşık 

17.000’inin ve 40 doktorun öldüğü Rus Genelkurmayı’na çekilen telgraflarda 

belirtilmiştir.282 Müslüman Türklerin akıbeti belgelerde kesin olarak belli 

olmamakla birlikte, bölgede Türkçe konuşan kalmadığı, bu nedenle çoğunun 

öldürüldüğü ve kalanların iç bölgelere göç ettiği anlaşılmaktadır. Ermeni 

muhacirlerin silâhlı olduğu ve Müslümanlara saldırılara devam ettikleri Ermeni 

Papaz Ovanes Ter-Avetisyan’ın 1 Mayıs 1915 tarihli Ermeni Katoğigosuna 

sunduğu raporda belirtilmiştir.283

Savaş dönemi olan yıllarda, Osmanlı Devleti’nde özellikle doğu 

bölgelerindeki yaşam koşulları yalnız Ermeniler için değil meskûn Müslüman, 

gayrimüslim bütün ahaliyi kötü yönde etkilemiştir. Savaş ortamındaki durumu 

özetleyen, 3 Temmuz 1915 tarihli “Kaspiy” gazetesi Van yöresinde çok sayıda aç, 

çıplak ve hasta muhacir olduğunu, farklı hastalıklardan yüzlerce köylünün 

öldüğünü bildirmiştir. Erciş’te lekeli humma ve tifo hastalığından 500 kişinin 

öldüğü ve gıda yardımının yapılamadığı da belirtilmiştir.284 22 Eylül 1915 tarihli 

bir belgeye göre, Eskişehir ve Kütahya mutasarrıflıklarından Afyonkarahisar’a 

gönderilen 10.170 Ermeni’nin içlerinde dizanteri, yine Hama’da olan 20.000 

Ermeni muhacirin arasında dizanteri ve tifo salgını olduğu, her gün yaklaşık 75 

kişinin öldüğü belirtilmiştir.285 Humma ve tifo gibi salgın hastalıklara yakalanan 

Ermeni ve Rum göçmenlerin özel bölgelere sevk edilerek tedavileri yapılmıştır286. 

Eğer iddia edildiği gibi bir soykırım olsa idi hastalıklardan ölmelerine göz 

yumulmaz mıydı?  

                                                           
282 RDADFA, Fon : 1418’den aktaran Sertçelik, a.g.e. s.44. 

283 Sertçelik, a.g.e. s.68. 

284 Sertçelik, a.g.e. s.53. 

285 Nejat Göyünç, “Ermeni Tehciri ve Soykırımı İddiaları”, Yeni Türkiye, Ermeni Sorunu, Özel 

Sayısı Ocak 2001 sayı 37, s.300. 

286 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), s.107. 
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Rusların 1916 yılında başlattıkları Bitlis, Muş ve Erzurum’a yönelik 

saldırıları sonucunda, Ermenilerce “savaş boyunca en korkunç katliâm yapılmaya 

başlanmıştır. Bir milyondan fazla Müslüman köylü kaçmak zorunda kalmıştır... 

kaçış sırasında köylülerin binlercesi parçalara ayrılarak kesilmiştir”287 şeklinde 

ifadeler de o günün koşullarını daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. 

 15 Mart 1916 tarihinde Halep’ten 800 Ermeni sevk edilmiştir. 21 Haziran 

1916 tarihinde sevk sırasında hastalık, açlık ve yorgunluktan öldükleri, Halep ve 

Adana’da Bağdat Demiryolu’nda çalıştırıldıkları ifade edilmiştir.288

Sevke tâbi tutulan Ermenilerin geride bıraktıkları mallar ve araziler koruma 

altına alınmıştır. Örneğin, Pozantı-Adana arasındaki arazilerinin korunması için 

alınan tedbirler 9 Temmuz 1915 tarihli Ordû-yi Hümâyûn’dan Başkumandanlık 

Vekâleti Celilesi’ne yazılan yazıda bildirilmiştir.289 Pozantı’daki arazinin 

korunması ile 4. Ordu Kumandanlığı da görevlendirilmiştir.290 4. Ordu 

Kumandanlığı da sevk edilen Ermenilere ait Pozantı-Adana arasındaki arazinin 

korunması için bölgeye iki büyük asker taburunun yerleştirildiğini 14 Temmuz 

1915 tarihinde bildirmiştir.291

Öte yandan, 14 Nisan 1915-24 Aralık 1918 (1 Nisan 1331-24 Kânûn-ı Evvel 

1334) tarihleri arasında Canik ve bölgesinde Ermeni çocuklar sevke tâbi 

tutulurken bunlar ordu tarafından güvenli yerlere yerleştirilmişlerdir.292  

                                                           
287 Sertçelik, a.g.e. s.65. 

288 Papers Relating..., 1916 Supplement,  s. 852. 21 Haziran 1916 tarihli telgraf. İstanbul 

Amerikan Konsolosu’ndan ABD’ye. Öte yandan, Ermeni emellerine hizmet amacıyla Marsilya'da 

"Franco-Arménie" adına bir komite kurulmuş ve bu komitede görev alan Ermenilerin Avrupa'daki 

etkisi büyük olmuştur. Görüldüğü üzere, Ermeniler bir yandan faaliyetlerine devam etmiştir. 

BOA., HR.SYS. D: 2884 G: 14, 21.11.1916. 

289 ATASE, KOL: BDH, KLS.401, DOS.1580/50, FİH.1-42. 

290 ATASE, KOL: BDH, KLS.401, DOS.1580/50, FİH.1-43. 

291 ATASE, KOL: BDH, KLS.401, DOS.1580/50, FİH.1-44. 

292 ATASE, KOL: BDH, KLS.401, DOS.1580/50, FİH.1-65/66. 
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 Ayrıca, Ermenilere Amale Taburları’nda çalıştırılmak suretiyle maaş da 

bağlanmıştır. Karapınar Amale Taburu’na 24 Mart 1918 tarihinde Ermenilerden 

beş yüz neferin gönderildiği, bunların şehirde istihdam ettirilmeyip Amale 

Taburları’nda ve tahliye inşaatlarında bilfiil çalışmalarının sağlanması 4. Ordu 

Kumandanı Cemal tarafından Toros İnşaatı Kıtaatı Kumandanlığı’na gönderilen 

yazıdan anlaşılmaktadır.293 Burada akla bir soru geliyor. Osmanlı Devleti, 

soykırım yapmak niyetinde olduğu bir millete neden maaş bağlasın? 

 Sevk ve İskân Kanunu sonrasında 1.11.1916 (19 Ekim 332) - 5.6.1918 (5 

Haziran 334) tarihleri arasında Toros İnşaat Kıtaatı Kumandanlığı’nın Ermeniler 

hakkındaki Emirnâme dosyasına göre,294 Toros’taki şüpheli Ermenilerin sevk 

edildiği anlaşılmaktadır. Bağdat Hattı İnşaat Kıtaatı Müfettişliği Ermenilerin sevki 

hakkında verilen emri, 4 Kasım 1916 tarihinde295 uygulamaya koymuştur. 4. Ordu 

Kumandanlığı’ndan, Bağdat Hattı İnşaat Kıtaatı Müfettişliği, Erkân-ı Harbiye 

Vekilliği’ne “Islâhiye ile Ayran arası Ermeni çetelerince zapt edildiğinden dolayı 

hat tehlikeye düşmüştür. Bu hattın ihtiyatı 2., 4. ve 6. Orduların ihtiyatı ile pek 

sıkı alâka vardır. Ermenilerin çıkardığı huzursuzlukların bertaraf edilmesi için 

âsâyiş-i kemâl sağlanacaktır”.296 şeklinde 15 Mart 1917 tarihinde müfettişlik emri 

gönderilmiştir. Görüldüğü gibi, Birinci Dünya Savaşı şartlarında, Irak Cephesi’nin 

güvenliğinin sağlanması bölgedeki Ermenilerin sevk edilmesi ile mümkün 

olacaktır. 

 Bu dönemde, sansür kurulu (İstanbul Sansür Müfettişliği) da çalışmalarını 

sürdürmüştür. Yurt dışından gelen gazeteler ve mektuplar incelendikten sonra 

sahiplerine verilmiştir. 297 Amale taburlarında çalıştırılmak üzere Ermeniler 

                                                           
293 ATASE, KOL: BDH, KLS. 862, DOS.1062. FİH.3-4. 

294 ATASE, KOL: BDH, KLS.862, DOS.916. FİH.3-1. 

295 ATASE, KOL: BDH, KLS. 862, DOS.1062. FİH.2. 

296 ATASE, KOL: BDH, KLS. 862, DOS.1062. FİH.3-1. 

297 ATASE, KOL: BDH, KLS. 520, DOS.1027-2024. FİH.18. Karârgâh-ı Umûmiye İkinci Şu′be 

Müdîriyeti Âlîsine. Van ve Erzurum taraflarındaki Ermenilere Amerika’dan gelen mektûplar 

buraca tevkif edilmektedir. Ahîren Trabzon civarındaki Ermeniler de başka mahallere sevk edilmiş 
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bölgeye sevk edilmişlerdir.298 İddia edildiği gibi öldürülmemişler, ihanetlerinin 

karşılığında Osmanlı Hükûmeti yine de hoşgörülü davranmış ve bir kısmının 

maaşlı olarak Osmanlı hizmetinde çalışmaya devam etmesine izin vermiştir.299

                                                                                                                                                               
ve nâmlarına gönderilmiş gazeteler i′âde edilmekte bulunmuş olmakla havâlî-i mezkûreye â′id 

mektûpların tevkîf edilip edilmeyeceği husûsu emr-i iş’âr-ı â′lîlerine müsterhâmdır efendim, 

İstanbul Sansür Müfettiş Vekili Yüzbaşı Abdullah, 15 Temmuz 1915 (2.V.331).  

Osmanlı Ordû-yı Hümâyûn Başkumandanlığı Vekâleti  İstanbul 

2 Temmuz sene 331 (15.9.1915) tarih ve 931 numerolu tezkirenin cevabıdır. 

Trabzon civârındaki Ermeniler nâmına â′id cerâid ve mekâtib kemâkân gönderilecektir. 

Keyfiyet Posta Nezâreti’ne yazılmıştır. Posta, Telgraf ve Telefon Nezâreti’ne hasbe’l-î′câb 

Trabzon civârından dâhil-i memlekete sevk edilmekte olan Ermeniler nâmına giden evrâk-ı 

mahallî Trabzon’dan Dersaâdet’e i′âde edilmek hususu istihbâr kılınmıştır. Trabzon ve mevâki-ı 

sâireden dâhile nakledilen Ermeni ailelerin mekâtîb ve cerâidi sahâbına i′âde edilmeyerek sansür 

edildiklerinin mahallî hükûmet rü′esâ ve başkumandanlıklarından sorularak ona göre ashâbına îsâl 

ettirilmesinin îcâb edenlere ta’mîmi ve tebliği ricâ olunur. ATASE, KOL: BDH, KLS: 520, DOS: 

1027/2024, FİH: 18-1. 

298 Dördüncü Ordu Kumandanı Cemal Paşa’dan 15.V.331 (28.7.1915) tarihli şifre. 

Anadolu’daki Ermeni Amele Taburları’na Dördüncü Ordu’nun mıntıka-ı cenûbiyesinde 

çalıştırılmak üzere gönderilmelerini kemâl-i teşekkürle kabul eder ve bi′l-cümle Devlet-i 

Osmâniye’de ne kadar Ermeni Taburu var ise fakat âlât ve edavât ve mekârı (hayvan) ve zâbitânı 

tamâm olmak şartıyla derhal kâmilen gönderilmelerini ricâ ederim. Zîrâ çöl ihzârâtı için ancak pek 

kesretli ′amele kıta′âtına fevkalâde ihtiyâcım vardır. Yalnız bunların emniyet ve mahfûziyetle 

Dördüncü Ordu mıntıkasına kadar sevklerinin te’mîn buyurulması ricâ ederim. Fî 14 Temmuz 

1915 (1 Temmuz 331) ATASE, KOL: BDH, KLS: 520, DOS: 1027/2024, FİH: 19-7. 

299 ATASE, KOL: BDH, KLS: 320, DOS: 776/1292, FİH: 37.  

Osmanlı Ordû-yı Hümâyûn’u Başkumandanlığı Vekâletine, Dâhiliye Nezâreti Celilesi’ne 

Osmanlı Avrupası ile İstanbul ve Hüdâvendigâr vilâyetleri ve Suriye kıt′ası müstesnâ olmak üzere 

diğer vilâyâtta bulunan on yedi ile elli yaşları arasındaki tâbi′iyet-i yunaniyeyi hâiz sâlimü’l-vücûd 

nüfus-u mezkûrun ve Osmanlı tebaasından casusluk ve siyasî şübhe ve cerâim ile maznûn (zanlı) 

ve müttehim (suçlu) kesândan (kişiler) olan erkeklerinden çalışmak isteyenleri bi’t-tefrîk muhtelif 

hidemâtda istihdâm edilmek üzere karârgâh-ı ′umûmî emrine i′tâaları ve çalışmak istemeyenlerin 

de li-ecli′l-ikâme Nusaybin’e sevkleri takarrür etmiştir. Bu bâbda Suriye vilâyetine â′id icrâ′ât 

havâlî-i mezkûrenin tâbi′ olduğu ordu kumandanlığınca yapılmaktadır. İstisnâ edilen sâlifü’l-′arz 
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 Ancak, Dördüncü Ordu Kumandanlığı’nın bildirdiğine göre, Islahiye ile 

Ayran arasında Ermeni Amale Taburları’nda çalışanların sebep olduğu 

çatışmalardan dolayı hat tehlikeye düşmüştür. Hattın güven altına alınması İkinci, 

Dördüncü, Altıncı Orduların emniyeti ile ilgilidir. Hattaki Ermeniler bu yüzden 

karşı gelmelerine fırsat verilmeden sevk edilmişlerdir. Bölgede çalışan Ermeni 

işçiler Halep vilâyetine sevk ve teslim olunmuşlardır. Bunların sevki trenle 

sağlanmıştır. Yanlarına da Adana Jandarma Kumandanlığı’ndan korumalar 

verilmiştir. Aileleriyle birlikte gitmelerine de izin verilmiştir.300

Öte yandan, yokluk, yorgunluk ve yoksulluk bir yana, verem, trahom, sıtma 

ve frengi gibi etkenler Millî Mücadele’nin etkili insan kaynağını da yok etmiştir. 

Halkın moral durumu da bozuktur. Halkta bir bezginlik, ümitsizlik, savaştan 

bıkmışlık vardır. 1919 başında terhis olup memleketine geri dönen Yedek subay 

Cevat (Dursunoğlu)’nun Doğu Anadolu üzerine gözlemleri ortamı daha iyi 

anlamamızı sağlayacaktır. “...Yollar Rus Ordusu’nun çeşitli döküntüleriyle dolu 

idi. Köylerin çoğu boştu. Halkın pek azı yurtlarına dönebilmişlerdi. Bunlar da 

birer virâne olan evlerine yerleşmeye çalışıyor, günlük geçim derdiyle 

çırpınıyorlardı. Hele Gümüşhane’den öteye kışı sertleşmeye başlayan amansız 

iklimde yoksul halkın durumu bir afet hâlini almıştı. Köylerde od yok, ocak yok. 

Geçen dört yılın çetin kış şartlarında insan eti yemeğe alışan kurtlar geceleri 

sürülerle dolaşıyor ve insanlara saldırıyorlardı. Biz ancak kafileler hâlinde ve 

günde on beş yirmi kilometre yürüyebiliyorduk. İklim şiddeti, savaş sonrası 

musibeti yetişmiyormuş gibi, bir de hükümetsizlik felâketi her tarafa çökmüştü. 

Memleketin şirazesini (düzen-nizam) ancak bu sınır vilâyetleri halkının siyasî 

olgunluğu ve sağ duyusu koruyordu. Bu kötü şartlar altında birçok günler yavan 

ekmek dahi bulamadan han viranelerinde ışıksız ve ateşsiz geceleyerek çeşitli 

güçlüklerle yirmi bir günde Erzurum’a varabildik. ...Çocukluğumun en mes’ut 

                                                                                                                                                               
vilâyette ise icrâ′ât-ı lâzıme ve vakt-i âherde ta′lîk olunacaktır. Mukarrerât-ı masrûfenin sür′at-i 

tatbîk ve icrâsı husûsunda ol emrun âhîren sorulması ve çalışmak isteyenlerle istemeyenlerden 

adetlerinin iş′ârı ricâ olunur. Bilâhire: ′alâkadar ordulara te’mîn ve i′âşe müdîriyetine tebliği. 9 

Aralık 1917.  

300 ATASE, KOL: BDH, KLS: 862, DOS: 1062/916, FİH: 3.  
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günlerini geçirdiğim ve 1915-1919 kışında tabyalarda dövüştüğüm Erzurum şehri 

bir enkaz yığını olmuştu. Savaştan önce seksen bin nüfusu oldukça refahla 

besleyen, çarşılarında pazarlarında kalabalıktan geçilmeyen bu gösterişli sınır 

kentinden kocaman bir köy harabesi ortada kalmıştı. Savaş yıllarında on binlerce 

insan tifüsten ve çeşitli bulaşıcı hastalıklardan ölmüş, istilâ öncesinde eli ayağı 

tutanlar muhacir olmuş, on bin kadar hemşehriyi de Ermeniler çekilirken 

öldürmüşlerdi. Şehirde kılıç artığı olarak üç dört bin kişi kalmıştı. Bir bu kadar 

da köylerden buraya göç etmişlerdi. Bu yüzden şehir köyleşmişti. Ölümlerden 

kurtulan hemşehrilerle, muhacirlikten dönenler yangınlardan ve patlayan 

cephaneliklerin depremlerinden kalan eski refah evlerinin harabelerinde birer 

ikişer oda tamir ederek içine sığınmışlar, geri kalan enkazı yakarak kışı 

geçirmeye uğraşıyorlardı. Dış görünüş umut verecek gibi değildi...”301

 Görüldüğü gibi, dönemin şartları sanıldığı kadar yaşanabilir değildir. Bu 

şartlar ülkede yaşayan Müslüman ve gayrimüslim bütün taraflar için geçerliydi. 

Geçmişe dönük olayların ve kişilerin değerlendirmesini yaparken onların yerine 

kendisini koyarak değerlendirmesi, tarihçinin takip ettiği yollardan biridir. Bu 

şekilde baktığımızda olaylar ve dönemin şartları altında alınan Sevk ve İskân 

Kanunu daha iyi anlaşılacaktır. 

 

3.4. Sevk ve İskân Sonrası Muhacirlerin Durumu 

3.4.1. Ermeni Muhacirler 

30 Mayıs 1915 tarihinde Dâhiliye Nezâreti İskân-ı Aşâir ve Muhacirîn 

Müdîriyeti (İçişleri Bakanlığı Aşiretleri ve Göçmenleri Yerleştirme Müdürlüğü) 

tarafından savaş şartları ve olağanüstü siyasî zorunluluklardan dolayı nakilleri 

yapılanların iskân, iâşe ve diğer hususlarını düzenlemek amacıyla talimatnameler 

çıkarmıştır.302 Bunlarda, ırk belirtilmediğini ve Ermenilerden bahsedilmediğinden 

                                                           
301 Selek, a.g.e., s.78. 

302 Süslü vdl. Türk Tarihinde..., s.237. 
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bahsetmiştik. Çünkü, Ermenilere dönük bir göç olayı değildir. Rumlar ve 

Müslüman ahali de bu kapsamda göçe tâbi tutulmuştur. 

Aslında daha kanun çıkarılmadan önce göç başlamıştır. Rusya’nın Kafkasya 

bölgesinde yaşayan Ermeniler, Ermeni çeteleri saldırılarına başlar başlamaz 

Rusya’ya göç etmeğe başlamışlardır. 31 Ocak 1915 tarihli “Kaspiy” gazetesinde 

Türkiye ve İran’dan gelen Ermeni muhacirlerin sayısının 100.000’e ulaştığı 

bildirilmiştir.303

Sevk sırasında Zeytun’dan Konya’ya mütebâid olan Ermenilerin Pozantı’ya 

varışlarından itibaren 4. Ordu Kumandanlığı kendileri ile ilgilenmiştir.304 

Erzurum’da bazı Ermeni komutanları yakalanmış bunlar Suriye’ye sevk edilmek 

üzere malları ve arazileri korunma altına alınmıştır.305 Ayrıca, gerekli erzağın 

temin edilmesi306 ve bunların canlarının korunacağına dair talimat gönderilmiştir. 

Van ve Bitlis’teki Ermenilerin de Musul vilâyetine sevk olunacağı 

bildirilmiştir.307 Canik vilâyetindeki Ermenilerin de Hanaya sevki için Dâhiliye 

Nezâretine emir verilmiş, yalnız bunların uygun olanlarının iskân köylerine 

yerleştirilmesi nakil emri olarak gitmiştir.308

Osmanlı Hükûmeti’nin uyguladığı Sevk ve İskân” Kanunu, Katolik ve 

Protestan Ermenilere uygulanmamış, Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etmek 

isteyen Ermenilere de izin verilmiştir.309 Göç eden bu Ermeniler Panama Kanalı 
                                                           
303 Sertçelik, a.g.e. s.64. 

304 ATASE, KOL: BDH, KLS.401, DOS.1580/50, FİH.1. Bunların arasında sorun çıkaranlar 

nedeniyle Maraş Mutasarrıfı’nın yakaladığı bazı Ermeniler Halep vilâyetinin teşebbüsü ile 

affedilmiş ve mahkemeye çıkacakları zamana kadar hapiste kalmışlardır. İçlerinde Ermeni 

aydınları da vardır. Bunlar affedilmeyerek hapiste tutulmalarına karar verilmiştir. 

305 ATASE, KOL: BDH, KLS.401, DOS.1580/50, FİH.1-1. 

306 ATASE, KOL: BDH, KLS.401, DOS.1580/50, FİH.1-16. 

307 ATASE, KOL: BDH, KLS.401, DOS.1580/50, FİH.1-17. 

308 ATASE, KOL: BDH, KLS.401, DOS.1580/50, FİH.1-25. 

309 Papers Relating..., 1916 Supplement, s. 846. Robert Lansing’in 4 Şubat 1916 tarihinde 

Türkiye’nin  Amerikan temsilcisi Mr. Philip’e gönderdiği telgraf. 
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yoluyla Kaliforniya, Oregon ve Washington eyaletlerine yerleşmişlerdir. 

Morgenthau Amerika’ya olan sadakatlerinden dolayı Ermenilerin göç etmelerine 

kefil olduğunu belirtmiştir.310

 Öte yandan vaktiyle sevk edildiği hâlde Ermenilerin arasından bir kısmının 

birkaç seneden beri Amasya’da oturanların olduğu ve asker olanların sevk edildiği 

tespit edilmiştir.311  

27 Mayıs 1915’te çıkan Geçici Sevk ve İskân Kanunu uyarınca mecburi 

göçe tâbi tutulan Ermenilerin sayısı, Talat Paşa’nın kayıtlarına göre, 924.158’dir. 

Göçün en yoğun şekilde uygulandığı şehir, 141.592 kişiyle Sivas, en az sayıda 

Ermeni’nin nakledildiği vilâyet ise 4.381 kişiyle Konya’dır.312  

 Durumun daha da vahim hâl alması üzerine Osmanlı Devleti özellikle Doğu 

ve İç Anadolu’daki Protestan ve Katolik mezhebinden olmayan Ermenileri, 26-27 

Mayıs 1915’te aldığı kararla, savaş bölgesine uzak olan Suriye’de Şehr-i Zor’a 

(Deyrizor) nakletmiştir. Bu uygulamada 438.758 kişi iskân edilmiştir.313 1915 

Ağustos’unda 1350 Ermeni aile önce Konya’ya, sonra da Deyrizor’a 

gönderilmiştir.314

 Bazı bölgelerdeki sevkleri ele alırsak, örneğin; 24 Temmuz 1332 (1916) 

tarihinde Dâhiliye Nezâreti’ne gönderilen telgrafta “Adana vilâyetine şimdiye 

kadar ancak 600 muhacir gelebilmiştir. Merkez ve içerilerde iskâna kâfi 

bulunmuşlardır.” diye bildirilmiştir.315

                                                           
310 Papers Relating..., 1915 Supplement, s. 988. 3 Eylül 1915 tarihli İstanbul Amerikan 

Konsolosluğu’ndan ABD’ne gönderilen telgraf. 

311 ATASE, KOL: BDH, KLS. 3794, DOS.71. FİH.25. O dönemde, Şark Orduları Grubu Baş 

Menzil Müfettişi Nâzırı Kâzım Batum’dadır. Gönderdiği 7.10.334 tarihli telgraftan anlaşılmıştır. 

ATASE, KOL: BDH, KLS. 3794, DOS.71. FİH. 26-1. 

312 Hürriyet, 25 Nisan 2005, Murat Bardakçı, Talât Paşa’nın Belgeleri. 

313 Halaçoğlu, Ermeni..., 2004, s.97. 

314 USNA, Roll 540, vol.514, 867B.00/23. 14 Şubat 1919. 

315 ATASE, KOL: BDH, KLS. 20, DOS.1374. FİH.1. 
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Kafkas Cephesi Mültecileri Yerleştirme Komisyonu Başkan Yardımcısı’nın 

1 (14) Mart 1916 tarihi itibariyle, Rusya’ya göç eden Ermenilerin sayısına ilişkin 

verdiği bilgiler Ermenilere yönelik sistemli bir öldürme yapılmadığını da 

göstermektedir. Belgelerde toplam muhacir sayısı 336.235 ve 337.235 olarak 

verilmiştir. Aşağıdaki tablodaki bölgeler dışında da göç eden Ermenilerin sayısı 

bulunmaktadır. 316

 

Revan vilâyetinde 100.000 
Gence vilâyetinde     7.930 
Stavropol vilâyetinde      6.787 
Tiflis vilâyetinde      7.400 
Bakü vilâyetinde           43 
Tverskiy oblastında       3.904 
Kuban’da    12.276 
Kars’ta    34.072 
Batum’da    13.000 
Çernomor’da      2.195 
Van’da      9.243 
Beyazıt’da      6.900 
Diyadin’de    19.952 
Urmiye’de yaklaşık     27.000 
Hoy’da yaklaşık       4.500 
Dilman’da yaklaşık     20.000 
Tebriz’de yaklaşık      1.000 
Toplam 276.302 

 

Geri dönmek isteyenlere de izin verilmiştir. Örneğin; 23.10.1918 tarihinde, 

Malatya’da bulunan Erzurum Ermeni Murahhası’nın yanındakilerle İstanbul’a 

dönmelerine, Ankara’dan Konya’ya nakledilen Ermeni Katolik rahibelerin 

Ankara’ya dönmelerine ve Halep’te bulunan Adana Katolik Murahhası Keklikyan 

Efendi’nin maiyetiyle Adana’ya dönmelerine izin verilmiştir.317

1918 tarihli geri dönüş kararnamesi ile Osmanlı topraklarındaki Ermeni 

nüfusunda artış olmuştur. 1921 tarihli bir belgeye göre, Ermeni Patrikliği’nin 

verdiği göç sayısı Ermeniler için 644.900’dur. Ancak, bu rakamın 20.000’inin geri 

dönmeyerek dağlarda gizlendikleri bildirilmiştir. Fransa’nın hazırladığı 1921 

tarihli bir rapora göre Çukurova (Kilikya) bölgesinde 1920’deki Ermeni nüfusu 
                                                           
316 Sertçelik, a.g.e. s.65. 

317 BOA, F: DH.EUM.2Şb.1337.M.16, D: 72, G: 52. 
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218.000 olarak belirtilmiş ve bunun 150.000’i muhacir olarak gelmiştir. 1915’te 

ABD’ne göç eden 932 Ermeni’nin 67’si kabul edilmemiş, 199’u sınır dışı edilmiş, 

bunların da çevre ülkelere gittiği öne sürülmüştür. Yine Fransız işgal 

kuvvetlerinin derlediği bilgilere göre, 1 Ocak-20 Temmuz 1919 arası 74.431 kişi 

dönüş yapmıştır. Yakın Doğu Arşivi’nde Ermenistan Cumhuriyeti’ndeki Ermeni 

nüfusu 1921 itibarıyla 1.293.000 olarak belirtilmekle birlikte, Türkiye’den gelen 

göçmen Ermeni miktarı olan 263.000 kişi de bu miktara dâhil edilmiştir. Rus 

belgelerine göre de 500.000’i Türkiye’den gelen muhacir olmak üzere 

Kafkasya’da 1.200.000 Ermeni olduğu belirtilmiştir. Türkiye’de 1914 yılında 

Edirne, Antalya, Ankara, Aydın, Trabzon, Bursa, Kayseri, Konya, Kastamonu, 

Sivas, Adana, Balıkesir, İstanbul, Erzurum ve İzmir şehirlerinde toplam 773.430 

olan Ermeni nüfusu 1919’da 658.900’dür.318 Anlaşıldığı üzere Ermeni nüfusu I. 

Dünya Savaşı sonunda bu şehirlerde çok fazla azalmamıştır. Oysa ki, Müslüman 

nüfusa baktığımızda, bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi, yaklaşık 2.500.000 

Müslüman ölmüş, 2.700.000 civarında Müslüman 1914-1922 yılları arasında 

muhacir olmuştur. Bunun anlamı da Müslüman nüfusun %18’inin kaybedilmiş 

olmasıdır. 

Ayrıca göç eden Ermenilerin göç ettikleri ülkeler Sovyetler Birliği, 

Yunanistan, Fransa, Bulgaristan, Kıbrıs, Kuzey Amerika, Suriye, Lübnan, Irak, 

Filistin, Ürdün, Mısır, İran, Japonya, Çin, Hindistan olmakla birlikte buralarda ve 

Türkiye’de olmak üzere sayısının 880.000 (bkz. aşağıdaki tablo) olduğu tahmin 

edilmektedir. 1923 tarihindeki Ermenilerin nüfus olarak dağılımı ile ilgili bilgilere 

göre; Türkiye’de kalan 70.000 Ermeni ile birlikte Türkiye’den göç eden yaklaşık 

810.000 kişi ile birlikte üç milyon civarında Ermeni bulunmaktadır. 95.000 

Ermeni’nin Müslüman olduğu öne sürülmektedir. 319

 

Sığınılan Ülke Sayı 
SSCB 400.000
Yunanistan 45.000

                                                           
318 Özdemir, Ermeniler..., s.123. 

319 McCharthy, Müslümanlar... s.134. 
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Fransa 30.000
Bulgaristan 20.000
Kıbrıs 2.500
Diğer Avrupa Ülkeleri 2.000
Kuzey Amerika 35.000
Suriye 100.000
Lübnan 50.000
Irak 25.000
Filistin ve Ürdün 10.000
Mısır 40.000
İran 50.000
Diğerleri 1.000
Toplam Muhacirler : 
Türkiye’de Kalanlar : 

810.880
70.000

Öte yandan, Ermenilerin yazışmalarından da Ermeni muhacirlerin sayısı 

hakkında fikir elde edebiliyoruz. H. Hagopian’ın 15 Ocak 1919 tarihinde 

Kafkaslar’daki durumla ilgili “Ermeni ve Suriyelilere Amerikan Yardımı 

Komitesi” (The American Committee for Armenian and Syrian Relief)’ne 

gönderdiği raporda mülteci durumunda gösterdiği Ermeni sayısının resmî 

rakamlar olduğunu söylemiştir. Bu verilere göre;320  

250.000 Ermeni  Türk Ermenistan’ından321

                                                           
320 USNA, Roll 541, vol.515,  867B.00/38. 

321 “Türk Ermenistan’ı” tâbiri, Rusya’nın Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas cephesinde 

Türkiye’den işgal ettiği Türk topraklarını ifade eden bir ibare olup, Batılılar ve daha çok Ruslar 

tarafından kullanılmıştır. Bu ifade ile belirtilen yerler; Erzurum, Erzincan, Muş, Van ve Bitlis 

vilâyet ve sancaklarıyla, bunların oluşturduğu hattın doğusunda Rusya sınırına kadar devam eden 

bölge idi. Trabzon ve doğusundaki sahil kısmı da bu dönemde Rus işgaline uğradığından, “Türk 

Ermenistan’ı” daha çok yukarıda sayılan topraklar için kullanılmıştır. Mondros Mütarekesi’nin 

imzalanmasından sonra askerî gelişmelerin sonucunda, bu tâbirle kastedilen alan daha da 

genişlemiştir. Elazığ, Sivas, Diyarbakır ve Çukurova (Kilikya) adı verilen Adana ve civarını da 

kapsamıştır. Osmanlı literatürüne göre, Erzurum, Sivas, Bitlis, Van, Elazığ ve Diyarbakır 

vilâyetlerinin oluşturduğu sahaya Vilâyât-ı Şarkıyye veya Vilâyât-ı Sitte (Altı vilâyet) adı 

verilirken, batılı, Rusça ve Ermenice kaynaklarda “Six Armenians Vilâyet” olarak geçmektedir. Bu 

durum, Ermenilerin tarihî rüyaları olan “Büyük Ermenistan’a” ulaşma arzularını göstermekle 

birlikte, onlara Batılı Devletlerin ve Rusya’nın da desteği anlamına gelmektedir. Enis Şahin, 

“Önemli Bir Ermeni Kaynağı: The Trans-Caucasian Post Gazetesi”, Ermeni Araştırmaları, 

Ankara Yaz 2002, sayı :6, s.148. Mondros Mütarekesi’nin İngiltere tarafından hazırlanan 

metninde, Türk heyetinin ısrarıyla “Altı vilâyet=Vilâyât-ı Sitte” olarak kaydedilmiştir. Selek, 

a.g.e., s.65. 
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  35.000   Sürmeli’den 

120.000   Kars ve Kağızman’dan 

  30.000   Eçmiyazin’den 

150.000   Alexandropol’dan (Gümrü) 

  75.000   Ahılkelek (Kars’ın doğu sınırı) 

  50.000   Revan’ın güney bölgelerinden olmak 

üzere  

toplam 710.000 Ermeni’nin göç ettiği anlaşılmaktadır. Bunların 30.000’i açlıktan 

ölmüş ve kimsesiz çocukların sayısı da 20.000 olarak verilmiştir. Batılı 

kaynaklarda daha önce gördüğümüz gibi yaklaşık 685.000 kişi Rusya ve Ortadoğu 

topraklarına göç etmiştir. Ermeni kaynaklarında da yaklaşık aynı sonucun 

verildiğini görüyoruz. Öte yandan, bir başka yazışma da ilgi çekicidir. Bu da ölen 

Ermeni sayısını 700.000 olarak vermektedir. 322 3 Ekim 1918 tarihinde Robert 

Cecil’in Balfour adına Lord Bryce’a gönderdiği mektubunda verdiği sayı 700.000 

Ermeni’nin öldüğüdür. Bogos Nubar Paşa da, savaşın başında Fransız 

Lejyonu’nda görevli 900 gönüllü Ermeni askerinden sadece 50 kişinin hayatta 

kaldığını, gerisinin cephede öldüğünü söylemiştir.323  

Milletler Cemiyeti’nin verilerine göre (Nansen’in raporunda belirttiği), 

200.000 Ermeni Kafkaslarda Rusya adına savaşırken ölmüştür. 1915 sonrasında 

Rus ordusuna katılan Ermenilerin 40.000’i Revan’da hazır bekletilmiştir. Birinci 

Dünya Savaşı’nda Fransız Ordusu’nda savaşırken 150.000 civarında Ermeni 

ölmüştür. Bu rakam 1918-21 arasında 140.000’dir. İngilizler için 5.000 civarında 

Ermeni’nin öldüğü belirtilen batı kaynaklarında, hastalık ve yol şartları nedeniyle 

242.000 Ermeni’nin, Türklere, Tatarlara ve Gürcülere karşı savaşırken de 40.000 

kadar Ermeni’nin öldüğü belirtilmiştir. Ermeni kaynaklarında verilen 817.873 

kişinin göç ettirildiği, 281.000’inin Türkiye’de kaldığı ve 95.000’inin 

Müslümanlığa geçtiği kabul edilse dahi bunları topladığımızda 1.193.873 Osmanlı 

Ermeni’si olduğu ki, buna doğum-ölüm oranlarını hesaba katarak baktığımızda, 

                                                           
322 Armenia’s Charter, An Appreciation of the Services of Armenians to the Allied Cause by 

the L.George, Clémencau, Balfour, Cecil, Bryce, Allenby, London 1918, s.6. 

323 Armenia’s Charter..., s.12. 
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1914 nüfus sayımlarındaki 1.493.276 olarak kabul edilen Ermeni nüfusuna yakın 

bir rakama ulaşıldığını görürüz.  

Muhacir olanlarla ölenlerin toplamı yaklaşık 1.400.000 olduğuna göre, bu 

ortalama bir hesapla bize Osmanlı toprağında yaşayan Ermenilerin sayısını verir 

ki, iddia edildiği miktarlarda bir Ermeni ölümü olmamıştır. Elbette ki, burada 

daha önce de söylediğimiz gibi, önemli olan rakamların az veya çok olması 

değildir. Ölen bir tek insan dahi olsa önemlidir. Ancak, iddia edildiği gibi bir 

soykırım olmadığını, Ermeni ırkının kökünün kazınmasının plânlı bir şekilde 

yürütülmediğini, yaşananların savaş ortamında gerçekleşmiş bir Türk-Ermeni 

mukatelesi olduğunu söyleyebiliriz. 

 
3.4.2. Diğer Muhacirler 

Göç sırasında sadece Ermeniler değil, Rumlar ve Müslüman ahali de 

yerlerini değiştirmek zorunda kaldı demiştik. Son dönemlerde ortaya çıkan Tâlât 

Paşa’nın “Kara Kaplı Defteri”, 1915 ve 1916 yıllarının Anadolu’sunda başta 

Ermeniler olmak üzere sadece gayrimüslimlerin değil, yüz binlerce Türk’ün de bir 

bölgeden diğerine nakledildiğini göstermektedir. Defterde, doğudaki bazı 

vilâyetlerin Rus işgaline uğraması üzerine işgal bölgelerinde yaşayan 800 bin 

civarında Türk’ün ‘muhacir’ olarak yollara düştüğü ve 702.905 kişinin İzmit’ten 

Halep’e uzanan uzun hat üzerindeki şehirlerde iskân edildiği yazılıdır. En 

kalabalık iskân bölgesi 150 bin kişiyle Musul, en az göç alan yer ise 426 kişiyle 

İçel’dir. 1915-16’da sadece Ermeniler değil, 702.905 Türk de yer değiştirmiştir.324

Kafkasya’dan sorumlu Bakanın 26 Şubat (11 Mart) 1916 tarihli raporuna 

göre de, Türk topraklarının büyük kısmının Ruslarca ele geçirildiği, Türk ve 

Kürtlerin büyük bölümün imha edildiği, bir kısmının iç bölgelere çekildiği, 

Müslüman muhacir miktarının 25.217 yetişkin ve 6.892 çocuk olmak üzere 

toplam 32.109 olduğu, bu miktarın içindeki Kürt muhacirlerin sayısının ise 9.095 

olduğu belirtilmiştir.325

                                                           
324 Hürriyet, 26 Nisan 2005 

325 Sertçelik, a.g.e. s.66.  
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Ermenilerin yanı sıra 12 Şubat 1919’da Osmanlı Hükûmeti’nin, İtilâf 

Devletleri’ne Barış Konferansı’nda görüşülmek üzere Amerika, İngiltere, Fransa 

ve İtalya siyasî temsilciliklerine sunduğu barış notasında öldürülen Türklerle ilgili 

olarak bir milyon Müslüman’ın şehit olduğunu belirtmiştir.326

Sevk ve iskân edilen Ermenilerin, Rumların ve Müslümanların illere göre 

dağılımına baktığımızda, Ermenilerden toplam 987.569 kişiden 413.067’sinin 

sevk olduğu kalanların çarpışmalardan, salgın hastalıklardan öldüğü veya kaçtığı 

anlaşılmaktadır. 327

Sonuç olarak, savaş öncesi ve sonrası Müslümanların durumuna 

baktığımızda, Rus istatistiklerinde de büyük oranda bir kayıp göze çarpmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, Kafkaslarda Osmanlı Ordusu’nun ilk 

yenilgisinden sonra Ermeni çetelerinin neden olduğu katliâmlar sonucu ne kadar 

masum insanın kaybolduğu Rus resmî belgelerinde de yer almaktadır. Bazı doğu 

illerinde savaş öncesi toplam iki milyonun üzerinde olan Müslüman nüfus, 

yaşanan savaş sonrası bir milyon civarına düşmüştür. Buna göre, Osmanlı 

istatistiklerini eleştirenlere diğer kaynaklardan verilen bu rakamlar bir cevap 

niteliğindedir.328  

 

 

İller 

Savaş 

Öncesi 

Müslüman 

Nüfusu 

Savaş 

Sonrası 

Müslüman 

Nüfusu 

Müslüman 

Mülteci  

Sayısı 

Başına Ne Geldiği 

Bilinmeyen 

Müslüman 

Yerleşimciler 

 

Oran 

% 

Erzurum  704.573 215.266 282.202 207.105 29 

Bitlis  361.615 108.484 144.647 108.484 30 

Trabzon  1.100.624 746.482 130.999 223.143 22.5 

Van 308.000 100.000 100.000 108.000 35 

Erzincan 148.672 79.238 15.000 54.434 37 

Toplam  2.295.669 1.249.470 499.034 579.824 28 

 
                                                           
326 Süslü vdl. Türk Tarihinde..., s.270. 

327 Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, c.1., s. 147 

328 The Turco-Armenian..., s.157. 
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1914-1922 yılları arasında; aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, gerek Birinci 

Dünya Savaşı sırasında gerekse Kurtuluş Savaşı’nda doğu bölgelerinde 1.600.000 

Müslüman ölmüş, 1.170.000 Müslüman göç etmek zorunda kalmıştır.329

 

1914-1921 Ölen Göç Eden 
Doğu Anadolu’da 1.190.000 900.000 (iç göç) 
Kafkasya’da 410.000 270.000 (dışarı çıkan) 
Toplam 1.600.000 1.170.000 

1912 yılında ülke genelinde nüfus 17.536.352 olarak bilinmektedir. Bunun, 

1.229.491’ini Rumlar, 1.493.276’sını Ermeniler, 144.499’unu Süryani, Keldanî ve 

Nasturiler, 76.498’ini Yahudiler ve 31.604’ünü diğer milletlerden olmak üzere 

14.536.142’sini Müslümanlar oluştururken, 1923’e gelindiğinde, ülke genelinde 

ölen 285.910 Rum ve göç edenlerden sonra 916.000 Rum kalırken, 70.000 

Ermeni, ve 12.073.892 Müslüman kaldığı, 2.462.250 Müslüman’ın öldüğü 

belgelerle sabittir. En çok kayıp veren doğu illeri olmuş, Bitlis, Van ve 

Erzurum’da veba gibi hastalık ve açlıktan, savaş şartlarından ölümler artmıştır. 

Doğudaki Müslüman muhacirlerin Kafkasya’dan yola çıkanların 400.000 üzerinde 

olduğu bilinmektedir. 1916’da yardım gören Müslüman sayısı 659.100’dür. Türk-

Yunan Harbinde 640.000 Müslüman ölürken, 840.000’i de muhacir olmak 

zorunda kalmıştır. 16 ildeki toplam nüfus 1912’de 14.080.800 iken, 1922’de 

11.618.550’ye düşmüştür. Bu illerdeki Müslüman nüfus kaybı da 1.189.132’dir.330 

Bütün bu rakamlar, farklı kaynaklara dayanmakla birlikte ortak bir sonuca 

gitmektedir. O da, asıl kaybı olan ve zarara uğrayan tarafın Müslümanlar 

olduğudur. Burada önemli olan daha önce de belirttiğimiz gibi elbette ki miktarlar 

değil, bir kişinin bile ölmesi veya yerinden göç etmek zorunda kalması kabul 

edilebilir bir durum değildir. Ancak, günün şartları gereği yaşanan bu olayların 

sonucunda acı çeken taraf yerine, siyasî girişimlerle ve yanlış beyanlarla dünya 

kamuoyunu kendi mağduriyetine inandırmak isteyenlere inanılması, tarihî bir 

sorumluluk olarak bu ülkeleri yargılayacaktır. 

 

                                                           
329 Justin McCharthy, Ölüm ve Sürgün, İstanbul 1998, 3.bs., s.134. 

330 McCharthy, Ölüm..., s.132. 
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3.5. Ermeni Muhacirlere Yapılan Yardımlar 

Sevk ve İskân Kanunu sonrasında, Osmanlı Hükûmeti göç etmek zorunda 

kalanları başıboş bırakmamıştır. Bunların, gerek iskân ve gerekse geçinmeleri ile 

yakından ilgilenmiştir. Çıkardığı talimatnamelerle göçün en iyi şekilde 

gerçekleşmesi için tedbirler almayı ihmal etmemiştir.  

 Diğer önemli bir konu da, hükûmet sadece kendi göç ettirdiklerine değil, 

kendiliğinden göç edenlere de aynı yardımlarda bulunmuştur. Göçün 

gerçekleşmesi için imkânlar ölçüsünde araç temin edilmiştir. Gerekli tedavileri, 

aşıları yapılmıştır. Ancak, Osmanlı Hükûmeti bu yardımları yaparken, yurt 

dışından da bazı yardımlar gelmiştir. Bunların bir kısmı insanî yardım şeklinde 

olurken, büyük bir kısmı göç edenleri Osmanlı Hükûmeti’ne karşı kullanmak 

amacıyla yapılan yardımlar da olmuştur. Bunlara karşı da gereken önlemler 

alınmıştır. 

 

3.5.1. Dışarıdan Gelen Yardımlar 

 Amerika, Kafkaslardaki Ermeniler adına Ermeni Katoğigosluğu 

Temsilcisi’nden acil bir çağrı almışlardır.331 İttifak Devletleri Ermenilere önemli 

ölçüde malî bir yardım yaparlarsa, 150.000 kişilik Ermeni ve Gürcü ordusu bir 

                                                           
331 USNA, Roll 541, vol.515,  867B.00/38. 15 Ocak 1919’da H. Hagopian’dan gönderilen bir 

mektupta, özellikle ekmek için yeni ürün un istenmiştir. Resmî talepleri 1 milyon poundluk undur 

ki 1 pound= 40 Rus poundu veya 36 İngiliz poundudur. Bu büyüklükte bir yardımın gemiyle direk 

Ermenistan’a getirilmesi şartıyla güvenliğinin sağlanacağı garantisini Ekaterinitar’daki Kuban 

Hükûmeti vermiştir. Buradaki zorluk, bölgenin Gürcü askerlerle çevrilmiş olmasıdır. Bu nedenle, 

bu geçişin güvenli bir şekilde sağlanması için İtilaf Devletleri’nin yardımı istenmiştir. Bu duruma 

da Amerika’nın destek olması beklenmiştir. Unun poundu 45 rubleye satıldığından, dağıtım işinin 

serbest bırakılmaması, aksi hâlde satış fiyatlarının çok olacağı, un parasının da Ermeni 

Hükûmeti’nden alınması istenmiştir. Kafkaslarda 1918 Nisan’ından beri 35.000 Ermeni mülteci 

olduğu söylenmiştir. Tiflis’teki Amerikan Konsolosu ayrılırken bunlar için 1 milyon ruble yardım 

parası bırakmıştır. Ancak, 500.000 Rubleye daha acil ihtiyaçları olduğu, ev ve mutfak 

yapacaklarını belirtmişlerdir. 
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araya getirilebilecektir.332 Tiflis’teki İngiliz misyonu, Karadeniz ve Hazar 

donanmalarının olası satın almaları için askerî amaçlarla kullanılmak üzere 

2.000.000 ruble ayırmayı önermiştir. Aynı zamanda, bu para Londra’daki Tiflis 

Amerikan Konsülü’nün yönetimine bırakılmış ve Ermenilerin güvenliği için 

kullanmayı plânlamışlardır. İngiltere ve Amerika arasındaki görüşmelerden sonra 

yardımların nasıl olacağı bir karara bağlanmıştır.333 Ermeni ve Suriyelilere 

Amerikan Yardımı Komitesi (The American Committee for Armenian and Syrian 

Relief) Ermeni toplumuna yapılacak yardımı 11.000.000 Dolar’ın üzerine 

çıkarmıştır.334

 Ermenilerin sevki sonrasında Amerika’dan 50.000-100.000 Dolar arası bir 

yardım gayrimüslimlerin yiyecek, giyecek ve bakımları için ayrılmıştır. Bu 

yardımlar Ermeni ve Suriyelilere Amerikan Yardımı Komitesince ve Kızıl Haç 

çerçevesince gerçekleştirilmiştir.335  

 Bu yardımların bir kısmının Amerika’da oturan Ermeniler tarafından 

yapıldığı, hangi bölgede hangi Amerikan kuruluşuna bu yardımı kimler aracılığı 

ile yaptığına dair Talât Paşa tarafından bir soruşturma yaptırılmıştır. Sonucunda 

                                                           
332 Papers Relating..., 1918 Supplement 1, s. 886. 16 Nisan 1918 tarihli Mr.Lansing’in Fransa 

Büyükelçisi Sharp’a gönderdiği telgraf. 

333 Papers Relating..., 1918 Supplement 1,  s. 888. 25 Nisan 1918 tarihli Mr.Lansing’in Fransa 

Büyükelçisi Sharp’a gönderdiği telgraf. 

334 Papers Relating..., 1918 Supplement 1, s. 891. İngiliz Elçiliği’ne gönderilen 31 Temmuz 

1918 tarihli telgraf.  

335 Papers Relating..., 1915 Supplement,  s. 988. 22 Eylül 1915 tarihli telgraf. The American 

Committee for Armenian and Syrian Relief (önceki adı American Board of Commissioners for 

Foreign Missions) Ermenilere yapılan para yardımını üstlenmiştir. 100.000 Dolar olarak başlayan 

yardım, savaş sonunda 11.000.000 Dolar’ı bulmuştur. Roger R. Trask, The United States 

Response to Turkish Nationalism and Reform 1914-1939, Minneapolis 1971, s.21. 1915-1930 

yılları arasında bu yardım derneğinin yaptığı yardım toplam 116 milyon Dolar’ı bulmuştur. Mark 

Malkasian, The Disintegration of the Armenian Cause in the United State 1918-1927, 

International Journal of Middle East Studies, 16(1984), 349-365, (350). 
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Ermenilere gizlice para ve diğer malzemelerin yardımını yapan memurların 

cezalandırılmaları istenmiştir.336

 1922 yılında bir Ermeni tarafından suikast sonucu hayatını kaybedecek olan 

Cemal Paşa337, Amerika’dan gelen Caesar adlı geminin, yükünü Filistin ve 

Yafa’daki fakir halka dağıtılmak üzere Beyrut’a demirlemesini istemiştir. 

Amerika ise bu dağıtımı Kızıl Haç temsilcilerinin gözetiminde olması şartıyla 

kabul etmiştir.338

 Ermeni ve Suriyelilere Amerikan Yardımı Komitesi tarafından, Suriye ve 

Filistin’deki halka para ve yiyecek yardımı yapmak amacıyla Amerika’dan yola 

çıkarılan gemiler İspanyol limanına uğradıktan sonra İspanyol çıkışı alarak 

Anadolu’ya gelmişler ve bu gemiler yardımları dağıttıktan sonra bölgeden 1500 

Amerikan vatandaşı -ve bunun yaklaşık 100 kadarı misyoner olmak üzere- yolcu 

alıp geri dönecektir.339 Türk tarafı Alman Deniz Kumandanı’nın şartlarını ileterek 

bu durumun Amerika ve Almanya arasında bir savaş hâline sebep olmayacağını 

da belirtmiştir. Doğu Akdeniz’de “Caesar” ve “Des Moines” adlı gemilerin 

Beyrut, Yafa ve Mersin’e gelip dönmeleri tarafsız bir kanaldan sağlanmıştır. 

Gemilerin geçiş saatleri, günleri tam rotaları belirtilmiştir. Rotaların 1 ay önceden 

Alman Deniz Kumandanı’nın elinde olması istenmiştir. Böylece denizaltılar 

uyarılarak gemilere zarar vermemeleri de sağlanmıştır. Ancak, Almanya’nın 

mayınlardan, İngiliz ve Fransız deniz altılarından ya da başka bir durumdan dolayı 

                                                           
336 Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri, c.2., s. 5-7. 

337 Ermeni terörizminin ilk öncüsü 1920’lerde Batı Avrupa’da sürgünde yaşayan birçok eski 

Osmanlı yetkilisine suikast düzenleyen “NEMESIS” (Eski Yunan adalet ve intikam tanrıçası) adlı 

bir Taşnak alt örgütüdür. Talât Paşa Berlin’de Soghomon Tehlirian adında bir Ermeni tarafından, 

Cemal Paşa 25 Temmuz 1922’de Tiflis’te Cheka Karargâhı önünde iki Ermeni tarafından 

vurularak öldürülmüşlerdir. Sait Halim Paşa 5 Aralık 1921’de Roma’da, Bahattin Şakir ve Cemal 

Azmi’yi de öldüren Arshavir Shirakian tarafından katledilmiştir. Osmanlı Arşivi Yıldız 

Tasnifi,..., c.2. s.18. 

338 Papers Relating..., 1918 Supplement 2,  s. 538. 

339 Papers Relating..., 1918 Supplement 2,  s. 542. Robert Lansing’in 28 Mart 1917 tarihli 

İspanya Büyükelçisi Riano’ya çektiği telgraf. 
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Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de Amerikan gemilerine gelecek zarara karşı 

güvence verilmemiştir.340  

İspanya Dışişleri Bakanı’nın gemilerde taşınan erzak ve mallarla ilgili 

sorgusu üzerine Amerikan Kızıl Haçı’nın verdiği bilgiler şöyledir:341  

5.000 galon pamuk tohumu yağı,  

825.000 libre dövülmemiş buğday,  

1.000 kutu yoğunlaştırılmış süt,  

200.000 libre şeker,  

13.640 cu.ft. bağışlanmış yiyecek malzemesi ve kıyafeti,  

80.000 lbs bezelye,  

980.000 lbs. un,  

100.000 lbs dövülmüş buğday (yarma),  

300.000 lbs pirinç,  

5.000 galon gazyağı,  

birkaç kutu kloroform ve eter,  

birkaç yiyecek kutusu ve 

Beyrut’taki Amerikan kolonisi için giyim-kuşam ve 450 kutu hastane 

malzemesi. 

Amerikan Denizcilik Merkezi bu malzemelerin “Caesar” adlı gemide 

81.500 kübik feet yer kapladığını belirterek, küçük ve daha az yer kaplayan 

malzemelerin de güvertede taşınabileceğini belirtmiştir. New York’tan 

İskenderun’a gelen kargoda ufak tefek zararlar olduğu da görülmüştür.  

Tehlike anında gemiden atılan kargoda;  

285 kutu pamuk tohumu yağı,  

                                                           
340 Papers Relating..., 1918 Supplement 2, s. 543. Türkiye’deki Amerikan Elçisi Elkus’tan 

Amerika’ya çekilen 23 Mart 1917 tarihli telgraf. 1917 Martı’nda Pasifik’teki Alman deniz 

altılarının Amerikan ticaret gemilerine saldırmasıyla ABD de Almanya’ya karşı İtilâf Devletleri 

yanında Birinci Dünya Savaşı’na girmiştir. 

341Papers Relating..., 1918 Supplement 2, s. 545. Amerikan Elçiliği’nden Sekreter Yardımcısı 

Philip’in İspanyol Büyükelçisi Riano’ya 4 Mayıs 1917 tarihinde çektiği telgraf. 
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417 kutu gaz yağı vardır.  

Kullanmak veya satmak için sağlıksız olan bozulmuş kargoda ise  

4 çuval pirinç,  

9 çuval dövülmüş buğday (yarma),  

8 çuval un,  

7 çuval buğday,  

12 kutu çeşitli tuzlar, vb. maddelerle,  

satılan kargoda; 840 çuval şeker bulunmaktadır. 

Suriye ve Filistin’deki Ermenilere gönderilecek para yardımı da kişi başına 

125 Dolar’ı geçmeyecek ve Cenevre’deki İsviçre Bankası aracılığı ile olacaktı. 

Makbuzlar yardım edilen kişilerce imzalanacak böylece de aynı ay içinde aynı 

kişiye iki defa para havalesi de engellenmiş olacaktı. 342

 Amerika’nın Türkiye’deki eğitim ve dil kurumlarına yaptığı yardım miktarı 

şöyledir:343

Bakım için-bağış olarak 

Robet Kolej’e       100.000 Dolar 

Amerikan Yabancılar Misyonu Komiserliği’ne  200.000    ″ 

Suriye’deki Presbiteryen Yabancı Misyonlar Kurulu, 200.000    ″ 

Doğudaki Danimarka Misyonu’na      10.000    ″ 

Çeşitli Bağımsız Misyonlara                    5.000    ″ 

Dostlar Yabancı Misyonu Birliği’ne        5.000    ″ 

Lübnan Akıl Hastanesi’ne         5.000    ″ 

Presbiteryen Misyonu’na       10.000    ″ 

İstanbul Kız Koleji’ne       50.000    ″ 

                                                           
342 Papers Relating..., 1918 Supplement 2, s. 547. Amerikan Sekreterliği’nden, Ermenilere ve 

Suriyelilere Yardım Amerikan Komitesi’ne 24 Ağustos 1917 tarihli çekilen telgraf. 

343 Papers Relating..., 1918 Supplement 2, s. 561. Amerikan Sekreterliği’nden, Frank Polk’tan 

Savaş Ticaret Kurulu’na 22 Temmuz 1918 tarihinde çekilen telgraf. 
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Beyrut’taki Suriye Protestan Koleji’ne   100.000    ″ 

Toplam        685.000 Dolar344  

1 Temmuz 1918-1 Temmuz 1919 tarihleri arasında bu yardımlar adı geçen 

kurumlara yapılmıştır. 

Yardım 

Ermeni ve Suriyelilere Amerikan Yardımı Komitesi’ne 252.800 Dolar 

Lübnan Köylerindeki Kişisel Yardım Toplulukları’na   50.000 

Suriyeli ilgililere kişisel havaleler    100.000 

Toplam        402.800 Dolar. 

 Kızıl Haç bayrağı altında çalışan Amerikan Komitesi’nin Müslüman ve 

Hıristiyanlara yaptığı yardım 1.880.000 Dolar’ı bulmuştur. Bunun 265.000 

Dolar’ı Tahran’daki Müslümanlara ve diğer İran şehirlerine gitmiştir. Bu paraları 

Amerikan misyonerleri ve diplomatik görevliler dağıtmışlardır.345 İran bölgesinde 

bir Osmanlı Birliği cephede savaşırken bir Amerikan misyoner heyeti ile 

karşılaşmıştır. Bu heyetin, Osmanlı Devleti’ne karşı hareket eden Ermeni ve 

Nasturi çetelerin teşkili, düzenlenmesi ve donatılması için para yardımında 

bulunduğu anlaşılmıştır. Çete elemanları bu heyet tarafından beslenmiştir. 

Kendilerine para yardımında bulunulmuştur. Hatta yaralı Ermeniler Amerikalı 

doktorlar tarafından tedavi edilmiştir. Bölgede esir düşen Rus subayları dahi 

paralarını Amerikan Konsolosluğu aracılığı ile Tebriz’den aldıklarını belirtmiştir. 

Buna karşılık, Osmanlı Hükûmeti Amerika ile olan ilişkilere önem verdiğini ve bu 

heyettekilerin idam edilmesine karşı olmakla birlikte bölgede serbest 

dolaşımlarına izin verilmemesi gerektiğine karar vermiştir.346

                                                           
344 Belgede toplam 690.000 Dolar olarak gösterilmiştir. Ancak, aradaki 5.000 Dolar’lık kısım 

nereye harcanmış bu belirtilmemiş veya toplamada yanlışlık yapılmıştır. 

345 Papers Relating..., 1918 Supplement 2, s. 566. Lansing’ten İran’daki Bakan Caldwell’e 22 

Nisan 1918 tarihinde çekilen telgraf. 

346 Arşiv Belgeleriyle..., c.2., s. 283. 25 Ağustos 1918 tarihli Doğu Orduları Grubu 

Komutanlığı’na çekilen telgraf. 
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 Bursa Valiliği’nin 12 Nisan 1916 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 

gönderdiği yazıda Amerika’dan bazı şirketlerin Ermenilere gönderdiği paranın bir 

kısmının sahilden daha iç kesimlere yerleştirilen Rumlar için de kullanıldığı 

belirtilmiştir. Dağıtımı yapan İstanbul’daki Amerikalıların Osmanlı Hükûmeti 

memurları olmadan dağıtımı yapmayı plânladıkları ortaya çıkmıştır.347

 Ermenilerin de kurduğu çeşitli cemiyetler hayır işi adı altında faaliyetlerde 

bulunmuşlardır. Ermeni Hayır Cemiyeti olarak bilinen kuruluşun başında Bogos 

Nubar Paşa vardır. Birçok şubesi olan cemiyet, zenginlerden aldığı paraları 

Ermenistan’ın kurtuluşu için kullandığını belirtmiştir.348   

 Amerikalıların yardımları o dönemde Osmanlı Hükûmeti’nce kuşku ile 

karşılanmıştır. 8 Ekim 1916 tarihinde İçişleri ve Dışişleri Bakanlarına Emniyet 

Genel Müdürlüğü İkinci Şube’den gönderilen rapor bu kuşkuyu dile getirmiştir.349 

İngilizlerle olan bağları nedeniyle daima İngiliz menfaatine çalışacakları 

düşünülmüştür. Ermenilere ve diğer Hıristiyan tebaaya yardımları karşılıksız 

değildir. Osmanlı Devleti aleyhine çalışan Ermenilerin eğitimlerini Amerika’da 

yapmış olmaları, Amerikan pasaportu ile Ermenistan’a ve Türkiye’ye gelmeleri 

söz konusudur. Bundaki amacı da, Amerika’nın Türkiye’nin düşmanlarından ve 

müttefiklerinden para kazanıyor olmasıdır. Bu kazanılmış para ile de Türkiye’de 

imtiyazlar elde etmek istemişlerdir. Demiryolları yapımında hissedar olmak ve 

maden ocağı satın alarak ayrıcalıklar elde etmek istemeleri bu plânların 

sonucudur.350

 Nitekim, Amerika’nın niyeti, yalnız Gürcü ve Ermenilere yardım etmek 

değil, onları hazır askerî kuvvet olarak Yakın Doğu’da kullanmak ve malî yönden 

de desteklemektir. Ama, bölgedeki Amerikan Konsolosu Smith’in Tiflis’ten 
                                                           
347 Arşiv Belgeleriyle..., c.2., s.14. 

348 Arşiv Belgeleriyle..., c.1, s.215. 

349 Arşiv Belgeleriyle..., c.2, s.51. 

350 Chester Projesi kapsamında kazanacakları bu ayrıcalıklar üzerine değerlendirme için bkz. Berna 

Türkdoğan, “Chester Projesi Çerçevesinde Türk-Amerikan İlişkileri Üzerine Notlar”, 

V.Uluslararası Atatürk Kongresi, 8-12 Aralık 2003, Ankara. 
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ayrılmasından sonra durum değişmiştir. Alman-Türk ortak kuvveti Kafkaslar’da, 

Azerbaycan’da ilerlerken, İngilizler de İran’da ilerlemişlerdir. 24 Haziran 1918 

tarihli “Journal de Geneva” adlı gazetede Almanya’nın Gürcistan’ın 

bağımsızlığını tanıdığı belirtilmiştir.351  

Aslında, bu tarihlerdeki bir yazışma çok dikkat çekicidir: Dr. James L. 

Barton’un352 Paris barış görüşmeleri devam ederken, Tuğamiral Mark L. 

Bristol’le olan yazışmalarıdır.353 Bristol mektubunda, Kafkaslar’da binlerce 

Ermeni’nin Türkler tarafından katledildiğine dair bazı raporların Amerikan 

kamuoyunda dolaştığını ve bunun da kendisini dehşete düşürdüğünü yazmıştır. 

Öte yandan, Amerikan Yakın Doğu Yardım Komitesi’nin ve Amerikalıların 

raporlarının bunun doğru olmadığını gösterdiğini de belirtmiştir. Doğruluğu 

kanıtlanmamış bu tür raporların dolaşmasının nefret uyandırdığı gibi Ermenilere 

iyilikten çok zarar verdiği düşüncesindedir. Onları bu şekilde davranmağa 

cesaretlendirmemek gerektiğini belirten Bristol, bu şekildeki beyanların onlara 

zarar vereceği gibi Kars’ta olanlarla ilgili aldığı Ermeni raporlarının da doğru 

olmadığını belirtmiştir. Onlara yardım etmelerinin nedeninin kendileri gibi 

Hıristiyan olmaları değil, insanlık içgüdüsünden olduğunu iddia etmiştir. Öte 

yandan, Ermenilere inanmakla, bu yanlış haberlerin sorumluluğunu da üstlerine 

almalarının doğru olmadığını da yazmıştır. Ermenilere yapılacak yardımla ilgili 

Dr. Barton’un mektubuna çok şaşırdığını açıklamıştır. Çünkü, mesele yardım ya 

da yapılacak miktar değildir, yardımın zamanlaması sorunudur. Bristol, bu şartlar 

altında Ermenistan’a yardım etmenin doğru olmadığına inanmaktaydı. Öncelikle, 

Amerikan Komisyonu bu yardımın Ermenilerce kullanılacağından emin olmak 

istemiştir. Ermenistan’ı silâhlandırıp, dışarıdan gelecek tüm baskılara karşı bu 
                                                           
351 Papers Relating..., 1918 Supplement 1, s. 893. 

352 American Board of Commissioners for Foreign Missions’da görevlidir. Bahsi geçen mektubu 

14 Ocak 1921’de göndermiştir. Document XLVII, US Library of Congress : Bristol Papers-

General Correspondence Container 34. Armenian Allegations: Myth & Reality, A Handbook 

of Facts & Docs, compiled & ed. by the Assembly of TAA, Washington DC 1987, s.117-122. 

353 Bristol, İstanbul’daki ilk Amerikan Büyükelçisidir, St. Louis adlı gemi ile Rodos’tan İstanbul’a 

gelirken 28 Mart 1921’de mektuba cevap verebilmiştir. Document XLVIII, Bristol Papers..., 

s.122-127. 
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ülkeyi koruyabileceği ortamı hazırladığında parayı göndermesi gerektiğini 

düşünmüştür. Bristol, 50 milyon Dolar yardımın daha önce yapıldığını ama bunun 

kaybolduğunu belirtmiştir. O zaman da buna karşı gelmiş olan Bristol, bu durum 

karşısında da aynı şekilde düşünmüştür. Ermenistan’ın Bolşevikliğe doğru 

gittiğini, Rusların etkisi altında olduklarını, kurulan iki partinin, Taşnak ve Ulusal 

Demokrat Parti’nin birbirinden pek farkı olmadığını yazmaktadır. Tek farklarının 

Taşnakların Müslümanları öldürdüğü, Türklere, Kürtlere, Tatarlara saldırdığı, 

karşılığında karşı saldırıda bulunulduğu, Ermeni ordusunun Kars’ta yaptıklarının 

Amerikalıların midesini bulandırdığını ifade etmiştir. Rusya Kafkasları’nda 

Ermenilerin kendilerini yönetebilme yeteneğini gösteremediklerini ve kendi 

iktidarları altında diğer ırkları da yönetemeyeceklerini düşünmüştür. Hatta, 

İstanbul’dan bölgeye giden Amerikalıların Ermenilerle çalışmaktan midesi 

bulanmışken, Bristol onlardan tiksinmediğini, sadece acıdığını yazmıştır. 

Ermenilere yardım etmek gerektiğini ama bu şekilde olamayacağını, bunun doğru 

olmadığını ve başaramayacaklarını da belirtmiştir. Ermenistan’a, onları manda 

rejimine almadan para yardımının olmasının, savunulamaz bir para israfı 

olduğunu söylemiştir. Daha önce yapılan 50 milyon Dolar’lık para yardımı ile un 

yardımının karşılığında Ermenilerin yardım kuruluşunun aleyhine çalıştığını ifade 

etmiştir. Ermeniler açlık çekerken, Ermeni Hükûmeti’nin yardımı satıp kendi 

menfaatlerine kullandığını, sonra da Bolşevikliğe dönerek yapılan yardımları, 

borçları inkâr ettiklerini hatta verecek güvenceleri olmadığı için verilen un 

borcuna karşılık sözleriyle garanti verdikleri hâlde bunu daha sonra inkâr edip 

Amerika aleyhine çalışmağa başladıklarını da belirtmiştir. Doktor Barton 

mektubun Amerika’nın yardımı yaptığı takdirde, Avrupa ülkelerinin de 

Ermenileri koruyacağını söylemiştir. Buna Bristol, Barton kadar inanmadığını da 

belirtmiştir. Dr. Barton354, Ermenilerle ilgili yalan haberlerin adı Kardaşyan 

(Cardashian) olan Yale Üniversitesi’nden mezun bir hukukçu tarafından yayıldığı 

öğrenilmiştir. Bu kişinin o dönemde Londra’da olan Pastırmacıyan’la bağlantı 

hâlinde olduğunu da belirtmiştir. Yayınladığı bildirilerde, Türkiye’de hiç olmamış 

bir mezalimden bahsetmiştir. Türkiye ve Ermenistan hakkında yalan bilgi 

vermişlerdir. Bu davranışlarının işleri zorlaştırdığını, bir yardım kuruluşu 
                                                           
354 Bu mektuba 6 Mayıs 1921 tarihinde cevap verebilmiştir. Document XLVIII..., s.128. 
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oldukları için durumun siyasî hâl almasıyla kendilerinin buna karışamayacağını da 

ifade etmişlerdir. En azından bu yıl içerisinde yardımları durduracaklarını Kızıl 

Haç olarak sadece çocuklarla, öksüzlerin bakımı ile ilgileneceklerini, bir sonraki 

yıl yardımın devam etmesini umduklarını belirterek mektubuna son vermiştir. 

 Nitekim, 1922 yılında Batı Anadolu’dan Yunanların İzmir’i boşlatması 

sırasında da Amerikan yardım organizasyonları para ve yiyecek yardımında 

bulunmuştur. Bu yardımlar, Yunan Hükûmeti aracılığıyla muhacirlere 

aktarılmıştır.355 Amiral Bristol, muhacirlerin arasında bulunan çocuklardan 

yetimlerin güvenliği ile de yakından ilgilenmiştir. İtilaf Devletleri de İstanbul’u 

boşaltırken, yetimlerin güvenliğiyle ilgilenmişler, 5000 yetim Ermeni çocuğunun 

(Harput ve İzmir’den getirilen) Amerika’ya gönderilmeleri için New York isimli 

buharlı geminin kullanılması için kongreden karar çıkartılmıştır.356

 Yabancı yardımları dışında Osmanlı Hükûmeti gereken tedbirleri almıştır. 

İddia edildiği gibi toptan bir yok etme plânlanmış olsaydı, Osmanlı Hükûmeti 

muhacirlere para ve yiyecek yardımında bulunur muydu? 

 

3.5.2.Osmanlı Hükûmeti Tarafından Yapılan 

Yardımlar 

Osmanlı Hükûmeti, sevk sırasında çeşitli aşiretlerin saldırısına uğrayan 

muhacirler için tedbir alınması gerektiği üzerine direktif vermiştir. 20 yaşına 

kadar olan kızlarla, 10 yaşına kadar olan erkek çocukların sevke tâbi 

tutulmamaları, çocukların yurtlarda eğitilmesi için çocuk başına 30 kuruş ödenek 

ayrılması talimatı da verilmiştir. Öte yandan, Ermenilerin Elazığ, Diyarbakır ve 

Sivas gibi karışıklık çıkarmadıkları bazı bölgelerde göçe tâbi tutulmalarına lüzum 

görülmediği de belirtilmelidir.  

                                                           
355 Papers Relating..., 1922 vol.II, s.429. 20 Eylül 1922, Atina tarihli Yunanistan’da görevli 

memurdan (Caffery) Amerikan Genel Sekreteri’ne gönderilen mektup. 

356 Papers Relating..., 1922 vol.II, s.440. Bristol’den Amerikan Genel Sekreteri’ne, 11 Ekim 

1922, İstanbul tarihli mektubu. 
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26 Ocak 1919 tarihinde çeşitli vilâyetlere gönderilen emirle, yaşadıkları 

yerlere geri dönen gayrimüslimlere emlâk ve mallarının geri verilmesiyle 

Müslüman muhacirlerin mağdur olmaması için gereğinin yapılması 

sağlanmıştır.357 Sevk ve iskân için yapılacak harcamaların düzgün bir şekilde 

yürütülmesi için İskân-ı Aşair ve Muhacirîn Müdürü Şükrü Bey 

görevlendirilmiştir. Her türlü ihtiyacın temini için Konya, Adana, Halep, Suriye, 

Ankara, Musul vilâyetlerine ve İzmir, Eskişehir sancaklarına başlangıçta 

2.250.000 kuruş tahsis edilmiştir. Duruma göre daha sonra ek ödenekler 

çıkarılmıştır.358

Öte yandan, Osmanlı Hükûmeti de salgın hastalıklarla mücadele için bu 

dönemde bütçesinde ödenek ayırmıştır. Gerektiğinde ek ödenek de konulmasına 

karar vermiştir.359  

 Osmanlı Hükûmeti, göç ettirmek zorunda kaldığı vatandaşları için elinden 

geleni yaparken, Osmanlı Ordusu’nda görev yapan ve görev süresi uzatılan 

Ermenilere de rastlanılması Osmanlı’nın iyi niyetini gösteren bir başka örnektir. 

Eğer, iddia edildiği gibi bir soykırım plânı olsa, orduda görevli bir tek Ermeni 

kalmaz, kalanların da görev süresi uzatılmazdı. Nitekim, sevk ve iskân kanunu 

çıkarıldıktan sonra 1915 Haziran ayında bir Osmanlı subayının görevinin 

uzatılması gündeme gelmiştir. Aylık 30 Osmanlı Lirası maaş alması ve Yüzbaşı 

rütbesine çıkarılması plânlanan Zadık Hanzadyan, iki yıllığına Bahriye 

Nezâreti’nde çalışmayı kabul etmiştir. Deniz subaylarının sahip olduğu tüm 

haklardan faydalanmıştır. Vefatı hâlinde ailesine bağlanacak maaş dahi 

görüşülmüştür. 30 Nisan 1914’te yapılan bu sözleşmenin 27 Haziran 1915’te 

tekrar uzatıldığı ve Bahriye Müfettişi görevine getirilmesine rağmen kendisi, 

Osmanlı Devleti’ne ihanet etmiş ve Varna’nın Ruslar tarafından bombalanması 

sırasında İtilâf Devletleri’ne casusluk etmiştir. Kendisi yapılan sorgulamada 

                                                           
357 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), s. 211. 

358 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), s. 11. 

359 Özdemir, Salgın..., s. 96-98. 
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ilgilinin Fransız hayranı olduğunu ve Osmanlı Ordusu’nda görev yapamayacağını 

belirtmiştir. Fransa ve Romanya Büyükelçiliklerine bilgi verdiği anlaşılmıştır.360  

 Ermenistan ve Azerbaycan’dan Türkiye’ye iltica edenlerin soruşturmaları 

yapılarak, zararlı olmadıkları anlaşılanların Osmanlı topraklarında çalışmalarına 

ve hangi milletten olurlarsa olsunlar bu şekilde hayatlarını sürdürebileceklerine 

izin verildiğine dair Doğu Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir tarafından 11 

Mayıs 1921 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı’na yazılmıştır.361  

 Osmanlı Devleti’nde Ermeni erlerinden olanlar 1917 yılında orduda 

tercüman olarak da maaş karşılığı görev almışlardır.362 Anlaşıldığı gibi, Osmanlı 

Hükûmeti aldığı tedbirlere rağmen vatandaşlarına güvenip kucak açmış olsa da, 

bazı Ermeniler bunu Osmanlı Devleti aleyhine kullanmaktan çekinmemişlerdir. 

                                                           
360 Arşiv Belgeleriyle..., c.2., s.32-35. 

361 ATBD, Haziran 1999, Yıl : 48, Sayı: 108, s.69.  

362 Arşiv Belgeleriyle..., c.2, s.65. 
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4. BÖLÜM : LOZAN’DAKİ DURUM 
 

Londra Konferansı’nda Ermenilere bir “ocak-yurt” kurulması ve Türklerin 

yönetiminde özerk bir Ermenistan yaratılması fikri ortaya çıkmıştı. Bu karara 

Ermeniler de karşı çıkmıştı. Oysa Türklerle yapılan 16 Mart 1921 tarihli Moskova 

Antlaşması, Kafkas Cumhuriyetleri ile Türkler arasında imzalanan 13 Ekim 1921 

tarihli Kars Antlaşması, Fransızlarla da 20 Ekim 1921'de yapılan Ankara 

Antlaşması Türkiye’nin Türklere verileceğinin işaretleriydi. Sevr363 ve Londra 

müzakerelerinde hâlledilemeyen Ermeni meselesi Milletler Cemiyeti’nin 

görüşüne bırakılmıştır. 

Ancak, Türk Ordusu’nun Batı Cephesi'nde 26 Ağustos 1922 tarihinde 

başlayan ve 30 Ağustos 1922'deki Başkomutanlık Meydan Muharebesi’yle 

sonuçlanan zaferinden sonra, 11 Ekim 1922 tarihinde, Mudanya Mütarekesi 

imzalanmıştır. Alınan bir kararla, barış görüşmeleri için Lozan’da toplanılmasına 

karar verilmiştir. Nitekim, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti delegeleri, İtilâf 

Devletleri tarafından 28 Ekim 1922'de İsviçre'nin Lozan şehrinde yapılacak barış 

konferansına davet edilmişlerdir. Türk temsil heyetinde İsmet Paşa, Sağlık Bakanı 

Rıza Nur, Maliye eski Vekili Trabzon mebusu Hasan Saka ile birlikte askerî, 

idarî, malî ve hukukî alanlarda görevli yirmi kişi bulunmaktaydı. Görevleri 

Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkarlarından kesinlikle ödün verilmemesi ve Misâk-ı 

Millî sınırlarına saygılı olunması idi. 

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalamak zorunda 

kaldığı Sevr Antlaşması (1920) bazı Ermeniler için hedeflerine ulaşma yolu 

anlamına gelmektedir. Çünkü, bu sayede halkların kendi kaderlerini tayin (self-

determination) ilkesi yürürlüğe girecek ve Ermenilere Doğu Anadolu’da bir 

devlet kurma imkânı verilecektir. Ancak, Kurtuluş Savaşı ile geçersiz kılınan Sevr 
                                                           
363 Sevr Antlaşması’nın VI. Bölümü’nde 88-3 arası 6 maddede Ermenistan’la ilgili konulara yer 

verilmiştir. Buna göre, Ermenistan’a aktarılması öngörülen topraklar ve sınırlar saptanmış, İtilaf 

Devletleri’nce Osmanlı Devleti’nin paylaşımı ve kurulması plânlanan Ermenistan Devleti sınırları 

belirlenmiştir. Timuçin Faik Ertan, “Ayastefanos’tan Lozan’a Siyasal Antlaşmalarda Ermeni 

Sorunu”, Yeni Türkiye, Ermeni Sorunu, Özel Sayısı Ocak-Şubat 2001, sayı 37, Ankara, s.253. 



yerine imzalanacak olan Lozan Antlaşması Ermenileri hayal kırıklığına 

uğratacaktır. Sevr Antlaşması'nı geçersiz kılan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 

kuruluş antlaşması olarak da tarihe geçen 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan 

Antlaşması'nda Ermeniler hakkında hiçbir hüküm yer almamıştır. Böylece, konu 

1923’te kapanmıştır. Bu bölümde, konunun nasıl halledildiğine bakacağız. 

 

4.1.  Lozan Barış Antlaşması Sırasında Ermenilerin Siyasî Uğraşıları 

Ermeniler, Wilson Prensiplerinin 12. maddesi ve Mondros Mütarekesi’nin 

24. maddesinden destek alarak Paris Barış Konferansı’nda isteklerini 

belirtmişlerdi. Ama ileri sürdükleri talepleri ABD’nden General Harbord364 

başkanlığında kurulan komisyonun incelemesi sonucunda yersiz bulunarak 

amacına ulaşamamıştır. Lozan görüşmelerinde Türkiye’deki azınlıklarla365 ilgili 

konulara da yer verilecek olması, Ermenileri bir kez daha umutlandırmıştır. 

Bunun üzerine yoğun bir lobi faaliyetine girişmişlerdir.  

Birleşik Ermeni Heyeti toplantılarında Yeram ve Gümüşgerdan, Ermeni 

Cumhuriyeti heyetinden Garo Pastırmacıyan ve Rus A. Mandelstam 

bulunmuşlardır. Bu kişiler, Lozan’a gitmeden önce Fransa ve İngiltere Dışişleri 

Bakanlarına müracaat etmişlerdi. Lord Curzon’un temsilcisi ve Doğu kısmından 

sorumlu Ermeni-Türk işlerini yöneten Vankıdart ve Sekreter Akporn ile 

görüşmüşlerdi. Görüşmelere müttefiklerin katılacağının ve Ermeniler lehine karar 

çıkacağının zannedilmediği belirtilmiştir. Ermenilerin İngiltere için yaptıkları 

anlatıldığında, Akporn’un “Rumlara da İzmir’i ve Trakya’yı söz verdik, ama 

vaatlerimizi gerçekleştiremedik” şeklindeki ifadesiyle karşılık verilmiştir. Öte 

yandan, İngiliz temsilciler belgelerin saklanmasını, Lozan’da ellerinden gelen 

baskıyı yapacaklarını vaad etmişlerdir. Vankıdart tarafından heyete “Ermeni 

milletiyle dostluklarının bozulmayacağı ancak Türkler üzerinde etki yapacak 
                                                           
364 Seçil Akgün, General Harbord’un Anadolu Gezisi ve Ermeni Meselesine Dair Raporu, 

İstanbul 1981. 

365 Azınlık (Ekalliyet) Bir ülkede hâkim unsurların dışında kalan ve ekseriyet teşkil etmeyen etnik 

varlıklar. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 1997, 14. bs., s.21.  
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araçlarının kalmadığı” belirtilmiştir. Fransa heyeti ile görüşen Noradungian da 

benzer bir cevap almıştır. Ermeni Birleşik Heyeti, Lozan görüşmelerindeki 

faaliyetlerinde üç ana hedef gütmüşlerdir: 

• Birleşik ve bağımsız bir Ermenistan’ın gerçekleşmesi, 

• Geçici bir çözüm olarak millî ocağın kurulması, 

• Lozan Konferansı’na kabulleri. 

Daha Lozan’a gitmeden önce dikkatleri çekmek için Poincaré’ye, Milletler 

Cemiyeti Genel Sekreteri’ne ve Venizelos’a müracaat etmişlerdir. Heyet adına 

Hadisyan, 18 Kasım 1922 tarihinde bir mektup göndermiş ve İngiltere, Fransa, 

Rusya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri’nden366 Türklere baskı yapılmasını 

ve konferansa kabüllerini istemiştir.367 Öte yandan, Amerika’da Ermenilere karşı 

sempati öteden beri gelişmiştir. Bunun sonucunda, Türkiye ile savaş hâlinde 

olmadığını belirterek Konferansa imzalayan taraf olarak katılmak niyetinde 

olmayan Amerika, azınlıklar konusunda oldukça hassas davranmıştır. Itilaf 

Devletleri ve Türkiye arasında Amerikan çıkarlarını ilgilendiren konulara karışıp 

bir oldu bittiye gelmemek için uğraşmıştır. Amerika için Türkiye’deki Hıristiyan 

toplulukların haklarının korunması bu çerçevede Ermenilerin durumu 

önemlidir368. Yoksa, Yakın Doğu’da savaşa sahne olan diğer milletlerin 
                                                           
366 Cenevre'deki Ermeni Muhipleri Cemiyeti'ne New York'tan çekilen bir telgrafa göre St. Jean 

Katedrali'nde bir toplantı yapan Ermenilerin ABD Hükûmeti ve Dışişleri Bakanlığı'ndan, 

Ermenistan ve Ermenilerin himayesi hakkında İtilaf Devletleri’ne destek vermesi ve Çukurova 

(Kilikya)'ya yeterli miktarda asker göndermesi gerektiğini Fransa'ya açıklamasını talep ettiğine 

dair Cenevre Şehbenderliği’nin yazışması. BOA, HR.SYS., D: 2886 G: 34, 16.11.1920. Aynı 

şekilde Bern Elçiliği yazışmasında da ABD’nden aynı isteklerde bulunmuştur. BOA, HR.SYS., D: 

2886 G: 35, 17.11.1920.  

367 Uras, a.g.e., s.708. 

368 ABD’nin bu şekilde düşünmesine sebep olan bir gelişme de, 13 Kasım 1920 tarihinde 

Bolşeviklerin Mustafa Kemal ile birleşmek için Ermenistan'a yürüdükleri haberinin alınmasıdır. 

Kars'ın düştüğü ve Ermeni ordusunun ezildiği haberleri üzerine ABD’nden yardım istenmiş ve 

Sevr hükümlerinin yerine getirilmesi için "Uluslararası Ermeni Sevenleri Birliği" tarafından 

Başkan Edward Naville imzasıyla bir çağrı yayınlanmıştır. BOA, HR.SYS., D: 2886 G: 31. Aynı 
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mücadelesi bağımsız bir güç olarak Amerika’yı ilgilendirmemiş, sadece kendi 

çıkarlarını savunmak için Amerikan Heyeti Lozan görüşmelerine katılmıştır. Bu 

çıkarları; Boğazların serbestliğinden faydalanmak, Hıristiyan azınlık hakları, 

Amerikan eğitim ve dil kurumlarıdır.369 Bu nedenle, Lozan’daki Amerikan 

                                                                                                                                                               
şekilde Cenevre'de toplanan “Uluslararası Ermeni Sevenleri Birliği” tarafından Fransa, İngiltere 

ve İtalya'ya gönderilen muhtıranın gazete kupüründen anlaşıldığı üzere İtilaf Devletleri’nden de 

yardım istenmiştir. BOA, HR.SYS., D: 2886 G: 32. Bu girişimler sonuçsuz kalmamıştır. 

"Uluslararası Ermeni Sevenleri Birliği”nin İtilaf Devletleri’ne çağrısı üzerine toplanan Milletler 

Cemiyeti’nde Ermeni meselesinin görüşülmesi üzerine, Ermenilerin korunması, Mustafa Kemal ve 

Kuva-yı Millîye, Ermenistan'ın tesisi için askerî ve malî yardım konularında konuşmalar 

yapılmıştır. Sonuçta, Ermeni işleri ile ilgili bir komisyon kurulması kararı alınarak, Amerikan 

Kongresi’nden, Batum'a Amerikan askeri çıkarılması için Başkan’a başvurulması kararı alınmıştır. 

BOA, HR.SYS., D: 2886 G: 33. Oysa, çok daha önce Ermenilerin sınır ötesinde kendi 

mıntıkalarında yaptıkları katliâmlarla ilgili İtalyan temsilcisi aracılığıyla Hey'et-i Temsiliye'ye 

(ABD, İngiltere, Fransa...) bildirilmesi için Kâzım Karabekir Paşa’nın yaptığı yazışmalarda, 

Azerbaycan sınırında çok sayıda Müslüman yaşadığı ve asıl bunların katledildikleri, geceleri 

muhtelif yollara pusu kuran Ermenilerin 500 Müslüman köylüyü öldürdüğü belirtilmiştir. BOA, 

HR.SYS., D: 2878 G: 27. 6.4.1920. 

369 Papers Relating..., 1923, v.2, s.887. Washington, Amerikan Genel Sekreterliği’nden Mösyö 

Hughes’un Fransa’daki Amerikan Elçisi Herrick’e 27 Ekim 1922 tarihinde gönderdiği telgrafta, 

azınlıkların korunması ile ilgili 5. madde. Lozan Antlaşması’nda Amerikan çıkarları bu şekilde 

iken, 1926 yılında Türkiye ile imzalanacak olan anlaşma, Amerikan eğitim kurumları, hayırsever 

işleri, malî ve ticarî çıkarlar adına Senato’da oylamaya sunulmuş, Lozan Antlaşması’nın teyidi 

anlamına gelebileceğinden çekinilmiştir. Amerika ve Türkiye 6 Ağustos 1923’te ayrı bir anlaşma 

yapmıştır. ABD, Türkiye ile savaşan taraf olmadığı ve Ermeni konusunda çıkan problemlerden 

ötürü Amerikan Heyeti’nin reddetmesiyle Lozan Antlaşması’na imza atmamıştır. Türkiye ile 

neden anlaşma yapılması gerektiği konusunda yapılan tartışmalarda, savaşmadan Türkiye’den bir 

toprak alıp Ermenilere verilemeyeceğinin anlaşıldığı, bunu yapmak için de zaten Amerika’nın 

herhangi bir yasal veya ahlâki sorumluluğu olmadığı, Sevr Anlaşması onaylanmadığından, 

Amerika da imzacı devlet olmadığından, Heyet Başkanı Harding Lozan’da “Ermeniler için ne 

gerekiyorsa yapıldı, Sevr hükümleri gereği istenenler istendi” denilerek Ermeni konusunda 

Amerika da bir şey yapamayacağını belirtmiştir. Ayr.bkz. Akdes Nimet Kurat, Türk-Amerikan 

Münasebetlerine Kısa Bir Bakış (1800-1959), Ankara 1959, s.43. Lozan Antlaşması’nın 

onaylanması, partiler arası siyasî bir mücadele konusu olmuştur. 1927’de Senato’da reddedilmiş 

yine de Türkiye-Amerika arasındaki ilişkiler iyi devam etmiştir. Papers Relating..., 1926, v.2, 

s.974, 980. Amerikan Başkanı, Ermenilerin haklarının korunması gerektiğine inanmakla birlikte, 

Ermenistan’ın durumu için bir şeyler yapmakla kendini sorumlu hissetmediğini, bunun için de 
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Heyeti’ne Washington’dan gelen talimatta, Ermenilerin durumu ile ilgili olarak 

Amerika hassasiyet göstermiştir. Amerika, Osmanlı Ermenileri ile Rus 

Ermenileri’nin birleşmesini ve Kuzeydoğu Anadolu’da Kafkaslar’da bir bölgede 

oturmaları önerisini göz önünde bulundurmuştur. Ancak, Amerika’ya göre bunun 

o günkü ekonomik şartlar gereği mümkün olmadığı da düşünülmüştür. Yine de, 

Lozan’da diğer ülkelerin Ermenilere yardım için projeler üretmesine destek olmak 

niyetinde olmasına rağmen, kendisi bir fikir öne sürmek istememiştir, bu da Genel 

Sekreterlik’ten Lozan’daki Amerikan Heyeti’ne yazılı olarak bildirilmiştir.370  

Propaganda çalışmalarını yapmak üzere Lozan’a gidecek olan Ermeniler 

tarafından hazırlanan heyette Alexander Hadisyan, Aharonyan, Osmanlı eski 

Nâfıa, Bahriye ve Hâriciye Nâzırı (Bakanı) olan Gabriel Noradungian Efendi ve 

Genel Sekreter Neon Paşalıyan yer almıştır.371 “Büyük Ermenistan”ın birer parçası 

olarak hayal ettikleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile denize çıkışı sağlayacak 

olan Çukurova (Kilikya)’nın kendilerine verilmesi için ellerinden gelen her şeyi 

denemişlerdir. Hatta, Osmanlı topraklarına geri dönen Ermenilerin sayısı ile ilgili 

bilgileri Lozan Konferansı’na sunmak için hazırlamışlardır. Buna göre, 644.900 

Ermeni’nin geri döndüğünü söylüyorlar. Müslüman olanlar, Kafkasya’ya, Mısır’a, 

Arjantin’e gidenleri hesaba katarsak o yıllarda 1.200.000 Ermeni o yıllarda 

yaşıyorsa bu durumda, o günkü nüfus verilerini de hesaba kattığımızda, Osmanlı 

Devleti içinde yaşayan Ermeniler, iddia edildiği gibi katliâma uğramış olamazlar. 

                                                                                                                                                               
Türkiye’ye herhangi bir yaptırımda bulunulmasını anlamadığını belirtmiştir. Ayrıca, Başkanın bu 

görüşleri ile birlikte Ermeniler için ne gerekiyorsa yapıldığı, yapılacak başka bir şey kalmadığı 

George Christian (Heyet Başkanı Harding adına) tarafından Ermenistan’ın Bağımsızlığı İçin 

Amerikan Komitesi Başkanı Mösyö Gerard’a 10 Kasım 1922’de bildirilmiştir. Papers Relating..., 

1926, v.2, s.991. 

370 Papers Relating..., 1923, v.2, s.902. 

371 Uras, a.g.e., s.707. 
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Lozan Konferansı'nın 13 Aralık 1922 tarihli toplantısında azınlıkların 

korunması konusunda İngiliz delegesi Lord Curzon, yaptığı konuşmada şunları 

söylemiştir:372

"Ermenilere geçiyorum... Bunlar yalnız birkaç nesilden beri düşkünleşmiş 

olup, medenî dünyanın dostça üzüntü ve dehşetine yol açmış olan zulümlerden 

dolayı değil, fakat gelecekleri konusunda kendilerine verilmiş olan garanti 

nedeniyle de ayrıca göz önüne alınmalıdırlar. Şimdi bir Sovyet Cumhuriyeti olan 

Erivan adındaki eski Rus bölgesinde güya bir Ermeni Cumhuriyeti vardır ki, bana 

söylediklerine göre yaklaşık 1.250.000 nüfusu olup her taraftan gelen 

göçmenlerle öyle sıkışık bir hâl almıştır ki, artık daha fazlasını barındıramaz. 

Diğer taraftan; Kars, Ardahan, Van, Bitlis ve Erzurum Ermenileri tümüyle yok 

edilmiştir. Fransızlar Çukurova (Kilikya)'yı boşalttıklarında bu ilin Ermeni halkı 

telaş ve heyecana kapılarak Fransızları takip etmiş ve şimdi İskenderun, Halep, 

Beyrut şehirlerinde ve Suriye hududu boyunca dağılmış bir durumdadırlar.  

Sanıyorum ki, önceleri 3.000.000 kişiye varan halktan şimdi Türkiye Asyası 

(Anadolu)’nda aşağı yukarı 130.000 kişi kalmıştır. Yüzbinlercesi Kafkasya'ya, 

Rusya'ya, İran'a ve dolaylarına dağılmışlardır...” şeklinde devam eden 

konuşmasında, Ankara Hükûmeti’nin de Ermenilerin geri dönmesinden yana 

olduğunu, bunun Türkiye’nin geleceği açısından faydalı olacağını belirtmiştir.  

Lord Curzon, bundan sonra bu sorunun ayrıntılarıyla incelenmesi ve kesin 

önerilerin bildirilmesi için bir tâli komisyon kurulmasını istemiştir. M. Barer ve 

Marki Garoni de aynı esaslar üzerinde düşüncelerini söylemişlerdir. İsmet Paşa, 

Bulgar, Rum, Ermeni hareketleri hakkında ayrıntılı ve belgelere dayanan bir 

açıklamadan sonra Türk milletinin sabrının tükendiği bir noktada verdiği ceza 

sonucu Ermeni unsurunun uğradığı kayıpların sorumluluğunun yine Ermenilere 

ait olduğunu belirtmiştir. Türklerin, Osmanlı Devleti içinde yaşayan diğer 

unsurları hiçbir zaman inkâr etmediği, birlikte huzur içinde yaşarken Rumlar ve 

Ermenilerin hareketine karşılık Musevî cemaatinin gösterdiği örneğin yeterli 

olduğunu belirtmiştir.  

                                                           
372 Lozan Barış Konferansı Tutanaklar-Belgeler, çev. Seha L. Meray, Birinci Takım cilt I, kitap 
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Öncelikle, bazı devletlerin azınlıkları korumak bahanesiyle memleketin 

içişlerine karışma arzusu konusundaki dış politik etki ve bu suretle arzulanan 

karışıklığın kışkırtmalar yapmak ve karşılıklar çıkarmak suretiyle meydana 

gelmesi; ikincisi böylece cesaret verilen azınlıkların bağımsız devlet kurmak için 

kurtulmaya karşı eğilim ve isteklerinin bilinmesi üzerine meydana gelen iç politik 

etkenler.373 Sonuçta, Osmanlı Devleti bünyesindeki azınlıkları sindirme politikası 

gütse idi, bunu Musevîlere ve diğerlerine de uygulamaz mıydı? 

12 Aralık 1922 tarihli oturumda, Lord Curzon’un konuşması üzerine söz 

alanlardan biri de Venizelos’tu. Konuşması Türk Heyeti’ni hayrete düşürmüştür. 

Çünkü, Yunanistan Anadolu’yu işgalinde Ermenileri zor kullanarak Yunan askeri 

ile birlikte Türklere karşı kullandığını unutmuş görünmekteydi. Avrupa’daki 

Ermeni temsilcileri Yunanistan’a Ermenileri kullanmamaları yönünde adeta 

yalvarmıştı. Yunanistan Ermenilerin başına gelen acılardan sorumlu bir devlet 

iken, bu şekilde dünya kamuoyunu Ermenilere acımağa çağırması Türk Temsilci 

Heyeti’nce hayret verici olarak görülmüştür.374 Türk Heyeti konunun daha geniş 

ele alınması gerektiği üzerinde durmuştur. Türklerin içinde bulunduğu durum da 

değerlendirilmelidir. Türkiye’de kalacak azınlıklar Türklerle eşitlik içinde 

yaşayacaklardır. Fakat, her azınlığın kendisine ayrı bir toprak parçası kopartmak 

amacıyla Türkiye’nin bütünlüğüne yönelik iddiaları olursa bu kabul edilemez bir 

durumdur. Bunu da belirten konuşmasıyla, İsmet Paşa konuya son noktayı 

koymuştur.  

13 Aralık 1922 tarihindeki oturumda azınlıkların haklarının korunması 

üzerine genel görüşmeler devam etmiştir.375 Oturumda, Dr.Rıza Nur ve Hasan 

                                                                                                                                                               
1, 2.bs., İstanbul 1993, s.184. 

373 Uras, a.g.e., s.717. 

374 Meray, a.g.e., Birinci Takım cilt I, kitap 1, s.206. 

375 Meray, a.g.e., Birinci Takım cilt I, kitap 1, s.209. Türk tarafının Konferanstaki açıklamasında, 

“Ermenilere katliâm yapıldı” diye öne sürülen iddialara cevap verilmiştir. Osmanlı’nın olayları 

incelemek üzere bir komisyon önerdiği, sonucunda ABD’den inceleme komisyonu gelerek bir şey 

bulamadığı, tam tersine Kafkaslarda Rusların işgal ettiği topraklarda, 300.000’den fazla Türk’ün 

öldüğü ortaya çıkmıştır. Bu topraklarda Ermeni nüfusu %18’in üzerinde değildir. Sevr Antlaşması 
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Beyler de bulunmuşlardır. Ayrıca, Münir Bey, Mustafa Şeref Bey, Veli Bey, 

Şükrü Bey ve Yarbay Tevfik Bey de oturumlarda hazır bulunmuşlardır. İsmet 

Paşa Türkiye’de bulunan Ermenilerin savaştan önce nasıl yaşıyorlarsa, bundan 

sonra da Türk topraklarında aynı şekilde barış ve huzur içinde yaşamalarına engel 

bir durum olmadığını belirtmiştir. Türk Temsilci Heyeti, barışın -acılar doğuran 

siyasal nitelikteki nedenleri yok ettikten ve Ermeni sorununu bir geçim yolu ya da 

siyasal bir silâh sayarak dışarıda çalışan Ermeni komitelerinin her türlü varlık 

nedeni ortadan kalktıktan sonra- Türklerle Ermenilerin karşılıklı olarak ve tam bir 

içtenlikle, savaşın açmış olduğu yaraları sarma imkânını sağlayacağına kesin 

olarak inandığını ifade etmiştir. 

Aslında, İsmet Paşa’nın konuşması konuyu kapatan bir demeç olmuştur. 

Türk topraklarının bir Ermeni yurdu için parçalanamayacağını, ne doğudan ne 

Çukurova’dan toprak verilemeyeceğini, Türkiye’nin mevcut Ermeni Cumhuriyeti 

ile antlaşmalar yaparak sınırları da belirlediği, başka bir Ermenistan’ın hayal 

olduğunu belirtmesi konunun kapanması için yeterli olmuştur. 

Lord Curzon Ermenilerle ilgili olarak ilk önce şunu teklif etmiştir. Türk 

Temsilci Heyeti, Ermeni halkının dağılmış unsurlarını doğdukları memlekette 

toplayabilecek bir ulusal yurt yaratılması sorununu, olumlu bir gözle 

incelemelidir. Türk Temsilci Heyeti ise bunun Türkiye’nin parçalanması anlamına 

geleceğinden kabul edilemeyeceğini belirtmiştir. Curzon, bu cevabın olumsuz bir 

hava yaratacağını düşünmüştür. Ikinci teklifi ise Milletler Cemiyeti (M.C.)’ni 

azınlıklar sorunuyla ilgilendirmek amacını güden teklifini Türk heyetinin olumlu 

bir gözle incelemesini istemiştir. Bunu da Batı Trakya’ya Türklerin sahip 

olabilmelerinin bir ön şartı olarak göstermiştir. Türk heyetince buna iki yönlü bir 

cevap verilmiştir. Birincisi, sorumsuz bazı örgütlerin Anadolu’daki azınlıklar 

konusuna M.C.’nin dikkatini çektiğinde buna müdahil olacak bir M.C. 

Türkiye’nin hoşuna gitmeyecektir. Türkiye iç işlerine karışılmasından memnun 

olmayacaktır. Ayrıca, Türkiye neden M.C.’ne alınmamaktadır? Türkiye’nin de 

                                                                                                                                                               
tek taraflı dayatılmak istenmiştir. Bunun kabul edilemeyeceği ve bağımsız bir Ermeni devletinin 

kurulamayacağı belirtilmiştir. BOA, HR.SYS D: 2886 G: 40. 04/12/1920.  
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üye olacağı bir cemiyete daha çok güvenileceği gibi, Türkiye’nin de yararlanacağı 

korunma da artmış olacaktır.376

Görüşmeler sırasında, azınlıklar konusu bir çıkmaz hâl almıştır. Curzon, 

Türk heyetini çözümsüzlüğe sürükleyen taraf gibi göstermiştir. Konferansın asıl 

amacının önündeki engelleri müttefikler kaldırmağa çalışırken, Türk tarafının 

farklı bir tutumda olduğu belirtilmiştir. Oysa ki, Türk heyeti bağımsız ve yeni bir 

devlet olarak tarih sahnesine çıkmak için mücadele vermekteydi. 

14 Aralık günkü oturumda da konuya devam edilmiştir.377 Ermenilerin 

sayısı konusunda tartışmalar yer almıştır. İsmet Paşa, iddia edildiği gibi üç milyon 

Ermeninin olmadığını belirtmiştir. Toprak istedikleri bölgelerde de nüfus olarak 

hiçbir zaman çoğunluğu oluşturmadıklarını da söylemiştir. Önceki istatistiklerle 

karşılaştırıldığında eksik gibi görünen Ermenilere ne olduğu Türkiye’ye zorla 

yaptırılan savaşlarda aranmalıdır. Bu savaşlar hem Türkiye’yi yıkıma uğratmış 

hem de her iki tarafın da ağır kayıplar vermesine neden olmuştur. Doğu 

Anadolu’da Müslüman nüfusun sayısı 4.000.000 iken 3.000.000’dan daha az bir 

sayıya, batıda ise 3.500.000’dan 2.000.000’a düşmüştür. Yaklaşık 2.500.000 insan 

kayıp verilmiştir. Ancak, Türk heyeti bu acıları geçmişte bırakıp, barışa bakmak 

niyetinde olduğunu vurgulamıştır. İsmet Paşa heyetin isteklerini şu sözlerle 

özetlemiştir: 

a. Türkiye barış yapılır yapılmaz, Milletler Cemiyeti’ne girmekle 

mutluluk duyacaktır. 

b. Türkiye, Müslüman-olmayan azınlıkların haklarını, çeşitli Avrupa 

Devletleri’nce kabul edilmiş ilkeler uyarınca tanımaktadır. 

c. Türkiye, bir genel af ilân edecektir. 

Bu niyetler, müttefikleri rahatlatmış görünmekteydi. Türk heyetinin 

azınlıklar sorununa gösterdiği önem sözlerinden anlaşılmıştır. Bu da Curzon’un ve 

                                                           
376 Meray, a.g.e., Birinci Takım cilt I, kitap 1, s.216. 

377 Meray, a.g.e., Birinci Takım cilt I, kitap 1, s.220. 
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öteki temsilcilerin kaygılarını ortadan kaldıracak mahiyette idi. Ancak, Ermenilere 

yurt verilmesi konusunda Türk tarafının yanlış davrandığı Lord Curzon tarafından 

iddia edilmiştir. Bu insanların Türkiye’ye kazandırılması adına onlara toprak 

verilmesi, ayrıca ödeyecekleri vergi karşılığında zorunlu olarak askerliğe 

alınmalarının engellenerek muaf tutulmaları istenmiştir. Alınan vergi ise milliyet 

ayrımı yapılmadan bütün vatandaşlardan alınmaktaydı. Bunu müttefiklerin göz 

ardı ettiğini görüyoruz. Milletler Cemiyeti’ne katılım konusunda da olumlu bir yol 

kat edilmiştir. Katılım olduğu takdirde Türkiye’nin tartışmalara, kararlara ve 

bunların uygulanmasına katılmağa hakkı olacaktır. Bu ise görüşmeler sırasındaki 

alınan en önemli ve olumlu yöndeki gelişmeydi. 

Ermenilerin bu müracaatı da sonuçsuz kalmış ve Lozan görüşmelerine 

alınmamışlardır. Lozan’da bir Ermeni bürosu faaliyete geçmiştir. Yine de, Türk 

Heyeti’nin tüm itirazlarına rağmen 15 Aralık 1922’deki Azınlıklar Alt 

Komitesi’nde dinlenmeleri İtilâf Devletleri delegeleri tarafından kabul edilmişti.  

 

4.2. Lozan Konferansı Azınlıklar Alt Komitesi’nde Görüşülen Ermeni 

Konusu 

Ermeni konusu Lozan'da "Azınlıklar Sorunu" kapsamında görüşülmüştür. 

Azınlıklar için ileri sürülen maddelerin özetine bakacak olursak:378

a. Türkiye'de azınlıklara dil, din ve benzeri konularda bazı haklar sağlanması 

ve bu hakların Milletler Cemiyeti tarafından kontrolü.  

b. Hıristiyanların askerlik yapmamaları, buna karşılık bedel ödemeleri.  

c. Mezhep ayrıcalıklarının korunması.  

d. Genel af çıkarılması.  

e. Geçiş hürriyeti.  

                                                           
378 Uras, a.g.e., s.715. 
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f. Yerlerinden çıkmış olan Ermenilerin eski yerlerine tekrar dönmelerine izin 

verilmesi.  

g. Ermenilere Doğu Anadolu'da ve Çukurova (Kilikya)'da bir yurt verilmesi.  

Konferansın Azınlıklar Alt Komitesi’nin 15-30 Aralık 1922 ve 3-11 Ocak 

1923 tarihlerindeki toplantılarında, Türk heyetinin itirazlarına rağmen, 

Ermenilerin durumu görüşülmüştür. Başkanlığını İtalyan temsilcisi Montagna’nın 

yaptığı toplantılarda, Türk delegesi Dr. Rıza Nur, “Ermeni ocağı” konusunun 

görüşülmesine ve Ermeni delegelerine söz verilmesine itiraz etmiş ve Ermenilerin 

konuşturulduğu toplantıya katılmayarak protesto etmiştir. 

 15 Aralık 1922 tarihli Alt Komisyon’un çalışmaları sırasında, oturum 

Başkanı İtalyan Montagna, Türk Temsilci Heyeti’nin belirttiği haklı isteği göz 

önünde tutacağını, Türkiye’nin egemenliğine ve bağımsızlığına hiçbir zarar 

gelmemesine dikkat ve özen göstereceği konusunda güvence vermiştir.379 

Montagna komisyona hazırladığı raporu sunmuştur. Öncelikle genel afla ilişkili 

hükümler incelenmiştir. Suçluların nasıl iâde edileceği ve affın kapsamı hakkında 

Dr.Rıza Nur başkanlığındaki Türk heyeti ile yapılan görüşmeleri içermektedir. Bu 

oturumda, azınlıklar için güvence verilmesi konusu tartışılmıştır. Dr.Rıza Nur, 

Türkiye’de bir ırk ayrımı olmadığı ve dinî ayrılıklar olduğunu vurgulamıştır. 

Musevîlerin ve Kürtlerin Türkiye’den ayrı yaşamak gibi bir niyetleri olmadığı, 

sadece Rum azınlıkların bunu talep ettiği belirtilmiştir. Montagna, alt komisyonda 

Ermenilere ulusal ocak edinme konusunun da işlenmesi gerektiği konusunu 

açmıştır. Türk heyeti ise bu konuyu işlemeği reddetmiştir. 

18 Aralık’ta görüşmelere devam edilmiştir. Dr.Rıza Nur, azınlıklarla ilgili 

olarak, Türk uyruklularının Türkiye vatandaşı olduğunu, bunların haklarının 

yasalarla güvence altına altında olduğunu, tüm siyasî haklardan aynı şekilde 

yararlanabileceklerini belirtmiştir.  

22 Aralık günkü oturumda azınlıkların bir başka oturumda dinlenilmesi 

gündeme gelmiştir. Dr.Rıza Nur ise bu görüşmelerin resmî oturum 
                                                           
379 Meray, a.g.e., Birinci Takım cilt I, kitap 2, s.150, 158. 
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sayılamayacağı görüşünde olduğunu belirtmiştir. Türk Temsilci Heyeti’nin 

azınlıkların temsilcilerinin dinlenmesi hâlinde oturumlara katılmayacağını 

belirtmiştir.380

26 Aralık 1922 tarihinde K. Noradungian, A. Aharonyan, A. Hadisyan ve 

L. Paşalıyan’dan oluşan heyet alt komisyonun huzuruna çıkmışlardı. Komisyonda, 

oluşturulacak Ermeni ocağının Türkiye’den bağımsız olması gerektiği 

vurgulanmıştır. Bulgaristan ve Doğu Rumeli’deki yönetim şeklinin örnek alınması 

istenmiştir. Heyet tarafından Rize ve Hasankale’den geçerek Erzurum’u dışarıda 

bırakan, Muş’a giden ve Van gölü dahil İran sınırına kadar giden bir Ermenistan 

da komisyonda istenilmiştir. Asker toplamanın serbest olması, Patrikhane’nin 

bağımsızlığı da istenilen konular arasında olmuştur.381  

29 Aralık tarihindeki oturumda, ABD Heyeti adına M. Dwight genel afla 

ilgili olarak, Türkiye’de oturan halklarla sınırlandırılmış affın, sürgünler ve 

göçlerle giden Hıristiyan unsurun yurtlarına güvenlik içinde dönerek mallarına 

kavuşma hükümlerini içermediğini belirtmiştir. Türk tarafının Ermeniler lehine de 

karar almasının gerekli olduğunu vurgulamıştır. Aksi takdirde, bunun adaletsizlik 

olacağını o yüzden Türkiye’nin kendiliğinden böyle bir karar almasının uygun 

olduğunu söylemiştir. 382 Dr.Rıza Nur, genel affın savaş tutsakları yararına olmak 

üzere adî suçlar için kabul edildiğini belirtmiştir. Görüşmelerde, azınlıkların dinî 

ve aile yaşamları ile ilgili konuları da görüşülmüştür. Dr.Rıza Nur ve Münir 

Beylerin çabaları ile hazırlanan metin, azınlıkların devlet içinde devlet 

oluşturmalarını engelleyen ve yurttaşların hukukuna uygun şekilde yaşamalarını 

kabul eder hâle getirilmiştir. Dr.Rıza Nur tarafından, Türk makamlarının 

uygulama alanlarına karışılmasını önlemek için azınlıkların dinî geleneklerinin 

neler olduğunun açıkca belirtilmesi şartıyla her türlü yanlış anlamanın önüne de 

geçileceği bildirilmiştir.  

                                                           
380 Meray, a.g.e., Birinci Takım cilt I, kitap 2, s.190. 

381 Uras, a.g.e., s.731. 

382 Meray, a.g.e., Birinci Takım cilt I, kitap 2, s.222, 255.  
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Lozan’daki görüşmelerde Ermeniler lehine İtilaf Devletleri’nin önerileri 

ile ABD yakından ilgilenmiş, uygulanması mümkün bir öneri olursa bunu kabul 

etmeye hazır olduklarını Lozan’daki Amerikan Heyeti’ne iletmişlerdir. Ancak, 

İtilaf Devletleri’nin tavırlarının Ermenileri savunmak adına değil daha çok ticarî 

kaygılardan olduğunu da düşünmüşlerdir. Lord Curzon’un Ermenilere Türkiye’de 

ocak verilmesi üzerine yaptığı çıkış konuşmasının yeterli olmadığı, bunun 

üzerine, Amerika adına Lozan’daki Amerikan Heyeti ağırlığını koymuş ama 

görüşmeler bölgesel ve siyasî konulara doğru kaymıştır383

Öte yandan, 30 Aralık’ta ABD Heyeti’nin, Ermeniler lehine özerk bir 

bölgenin Türkiye topraklarında verilmesi gerektiği yönündeki bildirisi 

yayınlanmıştır.384 Yerleşecek olan Ermenilerin sayısı, ulusal ocak olarak verilecek 

bölgenin tanımlanması ile ilgili ayrıntılı bir raporun hazırlandığı da belirtilmiştir. 

Bu bildiri azınlıklar alt komisyonuna sunulmuştur. Buna karşılık, “Ermenistan 

İçin Amerikan Derneği” tarafından sunulan bildiride, yurt olarak verilecek bölge 

Suriye’nin kuzeyi olarak belirlenmiştir. Türkiye ile Suriye arasında özerk bir 

bölgenin ayırılması isteği, Suriye’nin Fransa mandası altında olduğu göz önüne 

alınarak belirtilmiştir. Bu bölgenin kaderinin konferansta alt-komisyonda 

görüşülerek belirlenmesi istenirken, ABD’nin bölgenin geleceği ile ilgili niyeti 

Milletler Cemiyeti’nin yönetimi altında özerk bir bölge olması yönünde olmuştur. 

Hatta, ABD’nce bölgeye yerleşeceklere 20 milyon Dolar’ı aşmayacak bir yardım 

yapılması yönünde meclise tasarı sunulduğu da belirtilmiştir. Düzenin sağlanması 

için de küçük bir jandarma birliğinin yeterli olduğu düşünülmüştür, çünkü 

bölgedeki ülkeler Milletler Cemiyeti’ne üye olduğundan, bölgenin özerkliğini 

kabul edeceklerdir. Böylece, sürekli bir savunmağa ihtiyaç duyulmayacaktır. 200-

300.000 göçmenin yerleştirileceği de adıgeçen tezkereye eklenmiştir.385

                                                           
383 Papers Relating..., Turkey 1923, v.2, s.934, 939. 

384 Meray, a.g.e., Birinci Takım cilt I, kitap 2, s.230. 

385 Papers Relating..., 1923, v.2, s.940-945. Amerika, Türkiye ile savaşa girmediğinden Lozan 

Antlaşması’nı imzalayan taraf olmak niyetinde olmadığını da belirtmiştir. Bu yüzden, Amerika, 

görüşmelerde herhangi bir plân öne sürmediğini, uygulanabilir bir plân olursa kabul edebileceğini 

hatta bu plânın Konferans bitmeden görüşülüp, duyurulması ve kabul aşamasında Türkiye’ye baskı 
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6 Ocak günkü oturumda, Ermenilerin durumu ile ilgili olarak, M. 

Montagna ve Sir Horace Rumbold birer bildiri okuyarak Türk Temsilci Heyeti’ne 

çağrıda bulunmuşlardır. Ermenilere yurt verilmesi konusundaki ısrarlar üzerine 

söz isteyen Dr.Rıza Nur, müttefik devletlerin Ermenilerin durumundan sorumlu 

oldukları için şimdi bu kadar hassas davrandıklarını söyleyerek, sunulan bu 

bildirileri geçersiz saymıştır.386 Türk temsilcisi Dr. Rıza Nur kesin bir dille 

“Ermeni yurdu konusunu Türkiye’nin reddettiğini ve şayet İtilaf Devletleri 

savaştaki küçük müttefikleri Ermenilere bir yurt vermek istiyorlarsa, bu yurdun 

Türkiye sınırları dışında aranmasının doğru olacağını” ifade etmiştir. Bu çeşit 

bildirileri dünlemektense oturumdan çekilebileceklerini de belirtmiştir. Daha 

sonra da Fransız temsilcisi M. De Lacroix’in aynı iddiaları tekrar etmesi üzerine 

bu konuşmayı dinlemeyeceğini belirten Türk Heyeti oturumu terk etmiştir. 

 Lozan Barış Antlaşması'nda Ermeni sorunlarına değinilmemiş olduğundan 

Ermeni delegeleri hayal kırıklığına uğramışlardır. Yapılması gerekenler hakkında 

konuşmalar yapılmasına rağmen, İtilaf Devletleri'nin Lozan'da Ermeniler için 

gösterdikleri gayretler uygun bir sonuç vermemişse de bu girişimlerin uygun bir 

zamanda tekrarlanması için politik ilkelerin sürdürülmesine karar alınmıştır. 

Ermeni delegeleri, Lozan'dan ayrılırken konferansa katılan devletlere bir bildiri 

vermişlerdir.387 Bildiride özetle şöyle ifade edilmiştir: "Ermeni delegeleri, Lozan 
                                                                                                                                                               
yapabileceğini de belirtmiştir. Amerikan Protestan Kiliseleri Federal Konseyi Temsilcileri’nden 

James Barton, W. Peet tarafından Lozan’daki Amerikan Heyeti’ne gönderilen 14 Aralık 1922 

tarihli bildiride, Türkiye-Suriye sınırında Ermeniler için özerk bir bölge ayrılması önerisi 

yapılmıştır. Böylece, Ermeniler kendilerini daha rahat hissedecekler, çünkü ayrıldıkları topraklara 

dönseler Türklerin arasında rahat edemezler denilmiştir. Bölgeye yerleşeceklere, yetim çocukların 

da dahil edilmesi istenmiştir. Öte yandan, İstanbul’daki Ermeniler de, (bunların çoğunluğu tarımla 

uğraşan yaklaşık 15.000 Ermeni için) böyle bir yurt verilirse gidip bölgeye yerleşebilirler 

denilmiştir. Aksi takdirde, yerlerinden ayrılmalarına gerek olmadığı belirtilmiştir. İzmir ve Batı 

Anadolu’daki 110.000; Suriye’deki 75.000, Rusya’daki 400.000 ve 50.000’i de yetim çocuk olmak 

üzere Çukurova (Kilikya) bölgesine yaklaşık 200-300.000 göçmen yerleştirilebileceği bildiride yer 

almıştır. George Montgomery ekonomik yardım (yaklaşık 20 milyon Dolar) konusunda 

Senato’dan karar çıkarttıklarını da söylemiştir.  

386 Meray, a.g.e., Birinci Takım cilt I, kitap 2, s.275-280. 

387 Uras, a.g.e., s.734. 
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Konferansı komisyonlarının açıklamalarından ve basında yayınlanan barış 

antlaşması projesinden İtilaf Devletlerinin Ermeni sorunlarını yüzüstü bırakmış 

olduğunu anlamıştır. Ermeni sorununun çözümlenmemiş olarak kalmasının 

Ermenilerin durumunu daha kötü bir hâle getirmiş olduğunu göz önüne koymak 

isteriz. Versay Antlaşması, Sevr Antlaşması, 1921'de yapılan Londra Konferansı 

ve 1922'deki Paris Toplantılarında Osmanlı İmparatorluğundan bazı azınlıkları 

kurtarmak ve Ermenilere bir yurt sağlamak için kararlar alınmıştır. Savaş içinde, 

müttefikler tarafından savaşçı bir unsur; savaştan sonra da, müttefik olarak 

tanınan Ermenilere Lozan'da verilen sözlerin, yapılan vaatlerin yerine 

getirilmesini sağlayacak bir şey kararlaştırılamamıştır. Bu koşullar altında 

Ermeni delegeleri olarak, Ermeniler namına, devletlerden bir defa daha hak ve 

adalet yolundaki acılarına bir çare bulunması için bir karar verilmesini rica 

ederiz. Böyle bir barışın doğuda devamlı olmayacağını belirtiriz." 

 Oysa, Birinci Dünya Savaşı sonunda Avrupa’da ortaya çıkan yeni devletler 

gibi, Ermeniler de kendilerine Wilson İlkeleri’ne uygun olarak bir yurt 

verileceğini düşünmüşlerdir. Ulusların kendi kaderlerini tayin ilkesi uyarınca, 

Doğu Anadolu’da bağımsız bir devlet statüsü kazanacaklarını ummuşlardır. 

Çünkü, İtilaf Devletleri yanında savaşmışlar ve karşılığını görmek istemişlerdir. 

1914-15 yıllarında, Kafkaslarda Türk Ordusu’na karşı 100.000 Ermeni’nin Rus 

askerlerine gönüllü olarak katıldığını Ermeni yazarlardan öğrenmekteyiz. Bunlar, 

Kafkas Ordusu’nda Türklere karşı savaşmışlar, ama Bolşevikliğe geçmemişlerdir. 

Ancak, karşılığında İtilaf Devletleri’nden para yardımı görerek, silâh ve cephane 

edinmeleri sağlanmıştı. Birinci Dünya Savaşı boyunca, Rus sınırında ve Fransız 

Yabancı Lejyonu’nda ve Légion d’Orient’da Allenby Komutası’nda Filistin ve 

Suriye’de gönüllü olarak savaşmışlardı. Ermenilerin Fransız Lejyonu’nda 

savaşırken gönüllülerin %90’ını kaybettiklerini, yani Fransızlar için öldüklerini 

söylemişlerdir. Türklere karşı savaşmaları karşılığında kendilerine Van, Bitlis, 

Diyarbakır, Harput, Sivas, Erzurum ve Trabzon Limanı ile Çukurova (Kilikya) 

Bölgesi’nin büyük kısmı, Revan, Tiflis dahil olmak üzere Kars ve Ardahan’ın 
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kuzeyi ile birlikte toprak vaadinde bulunulmuştur.388 Bu nedenle, Lozan’daki 

görüşmeler Ermenileri hayal kırıklığına uğratmış, daha önce verilen sözlerin 

yerine getirilemeyeceğini anlamaları üzerine de girişimlerine başka yollardan 

devam etmişlerdir. 

Öyle ki, Ermeni Cumhuriyeti Heyeti Başkanı A. Aharonyan, 9 Ağustos 

1923 tarihinde Milletler Cemiyeti'ne başvurarak Lozan Barış Antlaşması'nda 

Ermenilerin varlıklarının dahi kabul edilmediğini, bu nedenle Ermeni sorununun 

Milletler Cemiyeti'nin gündemine alınmasını istemiştir. Ermeniler, 9 Ağustos 

1923 günü Müttefik Devletlerin temsilcilerine bir protesto göndererek Lozan 

Barış Antlaşması'nda Ermenilerin göz önüne alınmadığından ve sanki Ermeniler 

yokmuş gibi imza edildiğinden yakınmışlar; bu antlaşmanın ne barışa ne de hak 

ve adalete yaramayacağını savunmuşlar ve bu antlaşmaya karşı olduklarını 

belirtmişlerdir. 

Bununla birlikte Lozan Konferansı’nın devam ettiği aylarda 

Ermenistan’daki ve batıdaki Ermeni kuruluşları, başta Taşnaksutyun olmak üzere 

Birleşik Ermeni Heyeti ve Ermeni Dostları Birliği ile diplomatik temaslarına 

devam etmişlerdir. Bu amaçla devletlere tekrardan mektuplar yazmışlar, raporlar 

göndermişler ve bu defa hukukî, siyasî çözümlerden çok sosyal, kültürel çareler 

üzerinde durmuşlar ve yeni bir “merhamet dileme” yolunu tutmuşlardır. Bu 

başvuruların çoğu cevapsız kalmış ve nadiren aldıkları cevaplarda ise kendilerini 

desteklemiş, kışkırtmış, cephelere sürmüş olan devlet yetkilileri “günah 

çıkartmışlar”, yapacak bir şeyleri olmadığını ileri sürmüşler ve bu eski “küçük 

müttefiklerini” teselli etmekle yetinmişlerdir. Bunun üzerine bu konu bir daha 

Lozan Konferansı’nda görüşülmemiş ve antlaşma metninde yer almamıştır. 

 

 

 

                                                           
388 Robert Machray, The New Middle East, The Fortnightly Review by the Armenian Bureau, 

London, April 1919, s.10. 
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4.3. TBMM’ndeki Görüşmeler 

Mustafa Kemal’in azınlıklarla ilgili yaptığı konuşmada tarihten gelen 

tavırlarında değişme olmadığını farklı dinlerin aynı çatı altında yaşamakta 

olduğunu ifade ettiği şu sözlerinden anlaşılmaktadır: “Fâtih İstanbul’da bulduğu 

dinî ve millî teşkilâtı olduğu gibi bıraktı. Rum Patriği, Bulgar Eksarhı ve Ermeni 

Katağigosu gibi Hıristiyan din reisleri imtiyaza sâhip oldu. Kendilerine her türlü 

serbestlik verildi. İstanbul’un fethinden beri, Müslüman olmayanların elde 

ettikleri bu geniş imtiyazlar, milletimizin dinen ve siyaseten dünyanın en 

müsaadekâr ve civanmert bir milleti olduğunu ispat eder en bâriz delildir.”389

Nitekim, daha 1919 yılında Mustafa Kemal, Ermenilere karşı herhangi bir 

saldırının olmayacağı garantisini vermiş ve onların bu ülkenin vatandaşı olduklarını 

belirtmiştir.390 1 Mart 1922’de Meclis Üçüncü Yasama Yılı Açış Konuşması’nda 

ise Kars Antlaşması ile doğuda hukukî bir biçim alan fiilî durumun, Sevr 

Antlaşması’nın uygulanamaz olduğunu gösteren bir olay olduğunu ifade etmiştir. 

Mustafa Kemal, “...Ermeni sorunu denen ve Ermeni milletinin gerçek olmayan 

isteklerinden çok, dünya kapitalistlerinin ekonomik yararına göre çözülmek istenen 

sorun, Kars Antlaşması ile en doğru şekilde çözüme ulaştırılmıştır. Yüzyıllardan 

beri dostluk içinde yaşayan iki çalışkan halkın iyi ilişkileri memnuniyetle yeniden 

kuruldu...” diyerek yeni bir dönemin açıldığının işaretini vermiştir.391 Mustafa 

Kemal’e göre sorun Kars Antlaşması ile çözüme kavuşturulmuştur. Ancak, Lozan 

Konferansı’nda tekrar gündeme getirilecektir. 

Konferans devam ederken, Büyük Millet Meclisi’nde konferansa ilişkin 

tartışmalar ve görüşler gündeme gelmiştir. İcra Vekilleri Heyet-i Reisi Hüseyin 

                                                           
389 Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Ankara 1999,s.202. 

390 USNA, Roll 409, vol.383. 185.5136/59. 26 Ekim 1919. Osmanlı Hükümeti’nce Paris Barış 

Konferansı öncesinde, Anadolu'da büyük bir Ermeni devleti kurulması düşüncesine karşı 

olunduğu, Türk nüfusun çoğunlukta olduğu topraklarda Osmanlı Devleti’nin sözünün geçmesi 

gerektiği konusunda resmî görüş belirtilmiştir. BOA, HR.SYS., D: 2886 G: 18, 26.1.1919. 

391 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Ankara 1997, c.I, s.248. İsmet Görgülü, Atatürk’ten 

Ermeni Sorunu, Belgelerle, Ankara 2002, s.260. 
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Rauf Bey,392 azınlıklar meselesi ile ilgili çok ciddi tartışmaların konferansta 

geçtiğini söylemiştir. Etnik ve dinî azınlık yorumunun kabul edilemeyeceğini 

belirtmiştir. Gayrimüslim kelimesinin kullanılması gerektiğini belirtmiştir. 

Konferansta Ermeni yurdu istendiğini, askerlikten muaf olmaları, genel af 

çıkarılması, serbestçe seyahat etmeleri yönünde talepler olduğunu, ama bunların 

Türk Heyeti’nce reddedildiğini ifade etmiştir. Bir yandan Barış Konferansı devam 

ederken, diğer yandan güney ve doğu sınırlarının İngilizler tarafından işgal 

edilmesi, çatışmaların sürmesi konusunda protestolar yapıldığı, gerekirse bunun 

fiilî olarak ta devam edeceği söylenmiştir. İsmet Paşa’nın Fransızlara jest olması 

için, Suriye sınırı konusunu açmayacağı, ancak heyetin Maraş bölgesinde 

Fransızların yaptığı fenalıklardan haberdar olmadığı iddiası da tartışmalar 

sırasında geçmiştir.393  

Görüşmeler sırasında, Bitlis Milletvekili Yusuf Ziya Bey söz alarak, Rauf 

Bey’in hep Türklerin geleceğinden bahsettiğini, Kürtlerin hukuku ve geleceğinin 

ne olacağı konusuna değinmediğini belirtmesi üzerine, Hüseyin Rauf Bey, 

Türkiye’de yaşayan Türklerin ve Kürtlerin birlik içinde olmalarından dolayı 

İngilizlerin bunu bozmak için oynadıkları bir oyun olduğunu söylemiştir. 

Azınlıkların tanımlanması ile ilgili girişimlerinde, dil, din ayrımı yapılmasıyla 

Türklerle Kürtlerin arasını açarak amaçlarına ulaşmak olduğunu belirtmiştir. Bu 

yüzden, dil azınlığı, ırk azınlığı gibi tanımlar çıkardıklarını ama Türk Heyeti’nin 

bu konuda uyarıda bulunduğunu, Kürtlerle amaçlarının bir olduğunu, dinlerinin, 

dillerinin her şeylerinin bir olduğunu belirttiklerini ifade etmiştir. Kürt 

azınlığından bahsedilirse, bunun Türk azınlığından da bahsetmek anlamına 

geleceği düşüncesiyle böyle bir ayrımın Lozan’daki Türk Heyeti’nce tamamen 

reddedildiği söylenmesi üzerine meclistekiler konuşmayı büyük takdirle 

karşılamıştır. Türk ve Kürt halklarının ortak tarihleri olduğu belirtilmiştir.394   

                                                           
392 TBMM Gizli Celse Zabıtları, 25 Kânûn-ı evvel 1338 (1922), cilt 25, 162’nci İn’ikat, 3. Celse, 

s.1148.  

393 TBMM GCZ, a.g.e., cilt 25, s.1152. 

394 TBMM GCZ, a.g.e., cilt 25, s.1153. Daha önceki bölümde İngilizlerin bölge üzerindeki 

emellerinin ne olduğunu belirtmiştik. Burada iki halkın (Türk-Kürt) birlik içinde yaşaması 
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Dr.Rıza Nur, konferansta geçen Ermeni yurdu konusunda meclisi 

bilgilendirmiştir.395 Bilgilendirme toplantısında, Konferansı nasıl protesto ettiğini, 

Bulgarların getirilip dinlenmesinin doğru olmadığını anlatmıştır. Bulgarları 

konuşturup ardından arazi konusunu açacaklarını fark eden Türk Heyeti’ne 

konferans zabtına geçirmek için nasıl oyun oynandığından bahsetmiştir. 

Konferansta, Bulgar, Ermeni hatta hiç akla gelmeyen Asuriler, Keldaniler396 dahi 

yurt istemi ile sıraya girmişlerdir. Durumu fark edince, Dr.Rıza Nur ve heyetin 

protesto edip oturuma katılmadıkları, karşı tarafın da bu grupları kendileri 

dinleyip konunun kapandığını söylemiştir.   

İngiliz basını, Türk heyetinin Lozan’daki tutumunu eleştirmiştir. Ermeni 

sorunu dahil hiçbir konuda ilerleme kaydedilememesinin Türklerin aşırı kibirli, 

fanatik ve küstah tutumu ile Sovyetlerin tahriklerine dayandığı ifade edilmiştir. 

                                                                                                                                                               
İngilizlerin işine gelmemektedir. Bkz. Tezin Giriş bölümü s.10. Daha sonraki yıllarda, Kürtlerin 

Ermenilerle ortak bir organizasyon içine girerek, Türkiye’den toprak alma girişimleri başlamıştır. 

1930 tarihli Amerikan Elçiliği’nin Joseph Grew imzalı gizli raporunda, “Amerika Birleşik 

Devletleri’nde, Kürtler, Asuriler ve Ermeniler bir azınlık organizasyonu içinde ortak düşman 

olarak gördükleri Türkiye’ye karşı birlikte hareket etmektedirler” şeklinde ifadeler yer almaktadır. 

Asuri Kürtlere dağıtılmak üzere Amerika’da “Assyrian American Courier” tarafından basılan 

gazetede Kürt organizasyonlarının Ermeni taraftarı yayın yaptığı da belirtilmiştir. USNA 

Microfilm Publications, Roll 5, Target 7, Relations Between Turkey and Iran, 767.91/42. 

395 TBMM GCZ, 2 Mart 1339 (1923), cilt 28, 2’nci İn’ikat, 3. Celse, s.7.  

396 Keldaniler bu isteklerini gündeme getirmek için Fransa’dan destek almağa günümüzde de 

devam etmişlerdir. Hatta, 16 Ekim 2005 tarihinde sözde soykırım anıtı açılmıştır. Paris 

yakınlarındaki Sarcelles’e dikilen anıtın açılış törenine Belediye Başkanı François Pupponi, Iraklı 

milletvekili Yonadam Y. Kanna ve Fransa Keldani Derneği Başkanı Numan Adlun’la bölgede 

yaşayan Keldani toplumu mensupları katılmıştır. Nelson Mandela stadının önündeki Ermeni 

soykırım anıtının yakınına dikilen anıtın üzerinde “1915’te Osmanlı İmparatorluğu döneminde 

soykırım kurbanı 250 bini aşkın Keldani’nin anısına” cümlesi yer almıştır. Fransa Keldani 

toplumu, Ermeniler gibi kendilerinin de 1915’te soykırıma uğradığını ileri sürmüştür. Finansmanı 

Sarcelles belediyesi tarafından karşılanan 2 metrelik anıtın açılışında konuşan Belediye Başkanı 

Pupponi, “Türkiye, Ermeni ve Asuri-Keldani soykırımını kabul etmediği sürece, AB’ye asla üye 

olamayacaktır” demiştir. Keldani asıllı Iraklı milletvekili Yonadam Kanna ise şöyle konuşmuştur: 

“Hakkari ve Botan’a da aynı anıttan dikildiği zaman Keldani toplumunun acısı biraz 

hafifleyecektir.” Hürriyet Gazetesi, 22 Ekim 2005. 
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Hatta, II. Mahmut döneminde Navarin baskını397 hatırlatılarak örtülü bir tehdit 

gündeme getirilmiştir. 1827’deki aynı koşullar 1922’de yoktur denilerek ancak o 

yıllarda verilen dersin bugün de Ankara, İstanbul ve Lozan’da dikkate alınması 

gerektiği ifade edilerek heyet tehdit edilmiştir.398

24 Temmuz 1923’te Lozan Anlaşması imzalanırken, Ermeni asıllı Münib 

Boya’nın Van Milletvekili olarak TBMM’ne girmesi, Ermenilere aslında nasıl 

davranıldığının bir kanıtıdır. Ama, batılılar bu tür yaklaşımları göz ardı etmeği 

politikalarının gereği görmektedirler. 

Türkiye ve Ermeni Cumhuriyeti arasında yapılan antlaşmalar Ermenilerin 

geleceğini belirlemiştir. Türkiye toprakları içinde isteklerini gerçekleştirme 

imkânı bulamayacaklarını anlayan Ermeniler faaliyetlerine devam etmekle birlikte 

1965’e kadar sessiz kalacaklardır. Öte yandan, Türkiye'deki Ermeniler iyi birer 

                                                           
397 6 Temmuz 1827’de İngiltere, Fransa, Rusya ve Prusya arasında Londra Protokolü 

imzalanmıştır. Mısır gemileri ile Türk gemilerinin sefere çıkmasının engellenmesine dair hüküm 

değiştirilmiştir. Bu hüküm, Rumları da içermiştir. Savaşta bulunan taraflar arasında mümkün 

olduğunca her türlü çatışmayı engelleme taahhüdünü içermiştir. Ama Osmanlı bu hükümle 

ilgilenmemiştir. Nicolae Jorga, Osmanlı İmparatorluğu kitabında, Mora yarımadasında çıkan 

ayaklanma sonrası gelişmeler yüzünden Osmanlı Sultanı ile barışı sağlama girişimlerinin sonuçsuz 

olduğunu belirtmektedir. 2. Abdülhamit Avrupa Devletleri’ne görüşlerini kesin bir dille 

anlatmıştır. Bağımsız bir hükümdar olduğunu, Mora’dakilerin isyan eden asiler olduğunu ve bir 

sultanın bir avuç eşkıya ile pazarlık yapamayacağını belirtmiştir. Osmanlı Donanması, Navarin’e 

doğru hareket ettiğinde, İngiltere ve Rusya’da artık Osmanlı’nın parçalanması gerektiği 

düşüncelerini paylaşıyorlardı. Mora isyanı sonrası Yunan Devleti’nin kurulması batının desteği ile 

olmuştur. Batı, Lozan’da da aynı formülü uygulayarak bir Ermeni devleti kurmaya çalışmıştır. 

Navarin’de Patrona Bey ve İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ve Osmanlı gemileri Navarin’de 

İngiliz ve Fransız gemileri ile ateşe tutuşmuştur. 20 Ekim’de muharebe olmuştur. Sonuçta, 

Osmanlı donanması yok olurken, Codrington (İngiliz) müttefiklerin az sayıda kayıpları karşısında, 

“muharebe ile sonuçlanan tedbirlerin, antlaşmanın hayali olmadığını göstermek için kesinlikle 

gerekli olduğunu” söylemiştir. Babıâli, böyle bir felaket karşısında hem tazminat hem de buna 

sebep olan Avrupa Devletleri’nin Rum meselesini takip etmesini bırakmasını talep etmiştir. 

Nicolae Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (1774-1912), çev. Nilüfer Epçeli, c.5, İstanbul 

2005, s. 278. 

398 28 Aralık 1922 tarihli The Times’tan aktaran Ertan, a.g.m., s.261.  
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vatandaş olarak yaşayarak geleceklerini de garanti altına alacaklardır. Türkiye 

Büyük Millet Meclisi delegeleri ise Lozan görüşmeleri sırasında şu 

düşüncededirler: 

a. Türkiye'deki azınlıkların durumunun düzeltilmesi her şeyden evvel her tür 

dış müdahaleden kaynaklanacak kışkırtmaların giderilmesine bağlıdır.  

b. Bu amaca ulaşmak için her şeyden önce Türk ve Rum halkının karşılıklı 

değiştirilmesi gerekir.  

c. Karşılıklı değiştirme önlemlerinin uygulanmasından hariç tutulacak olan 

azınlıkların güvenlikleri ve ilerlemeleri için en iyi güvence; gerek 

kanunlardan ve gerekse Türk vatandaşlığından ayrılmış olan bütün 

cemaatlar hakkında Türkiye'nin vereceği garanti olacaktır.  

Türkiye’nin azınlıklara karşı tutumu hakkında Mustafa Kemal’in şu sözü 

anlamlıdır. “Bugünkü Türk milleti siyasal ve sosyal topluluğu içinde kendilerine 

Kürtlük fikri, Çerkezlik fikri ve Lazlık fikri veya Boşnaklık fikri propaganda 

edilmek istenmiş vatandaş ve millettaşlarımız vardır. Fakat geçmişin despotluk 

devirleri ürünü olan bu yanlış adlandırmalar, birkaç düşman âleti, gerici 

beyinsizden başka hiçbir millet bireyi üzerinde üzüntü ve tasadan başka bir etki 

yapmamıştır. Çünkü, bu millet bireyleri de bütün Türk toplulukları gibi aynı ortak 

geçmişe, tarihe, ahlâka, hukuka sahip bulunuyorlar. Bugün içimizde bulunan 

Hıristiyan, Musevî vatandaşlara kader ve talihlerini Türk milliyetine vicdanî 

arzularıyla bağladıktan sonra kendilerine yan gözle yabancı bakışıyla bakılmak, 

medenî Türk milletinin asil ahlâkından beklenebilir mi?””399  

Böylece, ortak millî fikrin, ahlâkın, duygunun, heyecanın hâtıra ve 

geleneklerin millet bireylerinde oluşmasını ve kökleşmesini sağlayan ortak 

geçmişin, birlikte yapılmış tarihin, vicdanları ve zihinleri doğrudan doğruya 

birleştiren ortak dilin, milletlerin oluşumdan en önemli etkenler olduğunu 

görmekteyiz. Bir arada tek bir millet olarak yaşamanın gereği; zengin bir hâtıra 

mirasına sahip olmak, samimî bir ortak yaşama arzusunda olmak, sahip olunan 
                                                           
399 A. Âfetinan, Medenî Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazıları, Ankara 2001, s.34. 
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mirasın korunması için istekleri ortak olan insanların birleşmesinden oluşan bir 

toplum yani millet olmaktır. 

 

4.4. Lozan Barış Antlaşması’nda Azınlık Hakları (madde 37-45) 

Lozan’da Casino de Montbenon’da 20 Kasım 1922 günü saat 15.30’da 

yapılan İsviçre Konfederasyonu Başkanı M. Haab’ın açılış konuşması ile 

başlamış, Lord Curzon’un söz alması ile devam etmiştir. Konuşmalarda uzlaşma 

yolunun izleneceği belirtilirken, İsmet İnönü de Türkiye adına söz alarak, ülkenin 

çektiklerini, acılarını ve konferanstan beklenilen umutları ifade etmiştir.400

Azınlık terimi, çoğunluktan farklı olanları tanımlamak için kullanılmaktadır. 

Bu fark din, dil veya ırk olarak ortaya çıkabilir. Hukukî açıdan çoğunluktan farklı 

olanlara birtakım hakların verilmesi olağandır. Haklar, kolektif değil bireysel 

haklardır. Örneğin; bireyler anadillerini konuşabildikçe o azınlık dili varlığını 

devam ettirebilmekte, azınlığa mensup yeni kuşaklar o dili öğrenebilmekte, 

azınlık bilinci ve varlığı da dolayısıyla devam edebilmektedir. Türkiye’de yaşayan 

Ermenilerle ilgili azınlık hakları da Lozan Antlaşması ile düzenlenmiştir.401  

Lozan Barış Konferansı’nda kabul edilen azınlıkların korunmasına yönelik 

maddeler Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan gayrimüslimlerin geleceğini garanti 

altına almıştır. 12 Aralık 1922 tarihinde başlayan oturumda azınlıklarla ilgili 

hükümlerin incelenmesine yer verilmiştir. Konumuzu yakından ilgilendirdiği için 

bunları kısaca gözden geçireceğiz: 

Madde 37 ile Türkiye, 38’nci maddeden 44’ncü maddeye kadar olan 

maddelerin kapsadığı hükümler temel yasalar olarak tanınmıştır. Hiçbir kanunun, 

hiçbir yönetmeliğin (tüzüğün) ve hiçbir resmi işlemin bu hükümlere aykırı ya da 

bunlarla çelişir olmamasını ve hiçbir kanun, hiçbir yönetmelik (tüzük) ve hiçbir 

                                                           
400 Meray, a.g.e., Birinci Takım cilt I, kitap 1, s.1-3. 

401 Kantarcı, a.g.e., s.66. 

 162



resmî işlemin söz konusu hükümlerden üstün sayılmamasını sağlamakla 

görevlidir.402  

Madde 38’e göre; Türk Hükûmeti, Türkiye'de oturan herkesi dil, din, soy 

ayrımı yapmadan, hayatlarını ve özgürlüklerini korumayı tam ve eksiksiz olarak 

sağlamakla sorumludur. Bu maddeye göre; Türkiye'de oturan herkes, her inancın, 

dinin ya da mezhebin, kamu düzeni ve ahlâk kurallarıyla çatışmayan gereklerini, 

ister açıkta isterse özel olarak, serbestçe yerine getirme hakkına sahip olacaktır. 

Müslüman-olmayan azınlıklar, bütün Türk uyruklularına uygulanan ve Türk 

Hükûmeti’nce, ulusal savunma amacıyla ya da kamu düzeninin korunması için, 

ülkenin tümü ya da bir parçası üzerinde alınabilecek tedbirler saklı kalmak 

şartıyla, dolaşım ve göç etme özgürlüklerinden tam olarak yararlanacaklardır.  

Madde 39’a göre ise Müslüman-olmayan azınlıklara mensup Türk 

uyrukluları, Müslümanların yararlandıkları aynı yurttaşlık (medenî) haklarıyla 

siyasal haklardan yararlanacaklardır. Türkiye'de oturan herkes, din ayrımı 

gözetilmeksizin, kanun önünde eşit olacaktır. Din, inanç ya da mezhep ayrılığı, 

hiçbir Türk uyruğunun, yurttaşlık haklarıyla (medenî haklarla) siyasal haklarından 

yararlanmasına, özellikle kamu hizmet ve görevlerine kabul edilme, yükseltilme, 

onurlanma ya da çeşitli mesleklerde ve iş kollarında çalışma bakımından bir engel 

sayılmayacaktır. Herhangi bir Türk uyruğunun, gerek özel gerekse ticaret 

ilişkilerinde, din, basın ya da her çeşit yayın konularıyla açık toplantılarında, 

dilediği bir dili kullanmasına karşı hiçbir kısıtlama konulmayacaktır. Devletin 

resmî dili bulunmasına rağmen, Türkçe’den başka bir dil konuşan Türk 

uyruklularına, mahkemelerde kendi dillerini sözlü olarak kullanabilmeleri 

bakımından uygun düşen kolaylıklar sağlanacaktır.  

 Madde 40’da, Müslüman-olmayan azınlıklara mensup Türk uyruklular, 

hem hukuk bakımından hem de uygulamada, öteki Türk uyruklularıyla aynı 

işlemlerden ve aynı güvencelerden (garantilerden) yararlanacaklardır. Özellikle, 

giderlerini kendileri ödemek üzere, her türlü hayır kurumlarıyla, dinsel ve sosyal 

kurumlar, her türlü okullar ve buna benzer öğretim ve eğitim kurumları kurmak, 
                                                           
402 Meray, a.g.e., İkinci Takım cilt II, s.10-13. 
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yönetmek ve denetlemek ve buralarda kendi dillerini serbestçe kullanmak ve 

dinsel ayinlerini serbestçe yapmak konularında eşit hakka sahip olacaklardır.  

Madde 41’e göre; genel (kamusal) eğitim konusunda, Türk Hükûmeti, 

Müslüman-olmayan uyrukluların önemli bir oranda oturmakta oldukları il ve 

ilçelerde, bu Türk uyruklularının çocuklarına ilk okullarda ana dilleriyle 

öğretimde bulunulmasını sağlamak bakımından, uygun düşen kolaylıkları 

göstermektedir. Bu hüküm, Türk Hükûmeti’nin, söz konusu okullarda Türk dilinin 

öğrenimini zorunlu kılmasına engel olmamıştır. Müslüman-olmayan azınlıklara 

mensup Türk uyruklularının önemli bir oranda bulundukları il ve ilçelerde söz 

konusu azınlıklar, devlet bütçesi, belediye bütçesi ya da öteki bütçelerce, eğitim, 

din ya da hayır işlerine genel gelirlerden sağlanabilecek paralardan yararlanmaya 

ve pay ayrılmasına hakkaniyete uygun ölçülerde katılmışlardır. Bu paralar, ilgili 

kurumların (établissements et institutions) yetkili temsilcilerine teslim 

edilmektedir.  

 Madde 42’ye göre; Türk Hükûmeti, Müslüman-olmayan azınlıkların aile 

durumlarıyla (statüleriyle, aile hukukuyla) kişisel durumları (statüleri, kişi hâlleri) 

konusunda, bu sorunların, söz konusu azınlıkların gelenek ve görenekleri uyarınca 

çözümlenmesine elverecek bütün tedbirleri almağı kabul etmiştir. Bu tedbirler, 

Türk Hükûmeti ile ilgili azınlıklardan her birinin eşit sayıda temsilcilerinden 

kurulu özel Komisyonlarca düzenlenmektedir. Anlaşmazlık çıkarsa, Türk 

Hükûmeti ile Milletler Cemiyeti Meclisi, Avrupalı hukukçular arasından birlikte 

seçecekleri bir üst hakem atayabileceklerdir. Türk Hükûmeti, söz konusu 

azınlıklara ait kiliselere, havralara, mezarlıklara ve öteki din kurumlarına tam bir 

koruma sağlamayı kendine görev bilmiştir. Bu azınlıkların Türkiye'deki 

vakıflarına, din ve hayır işleri kurumlarına her türlü kolaylıklar ve izinler 

sağlanmış ve Türk Hükûmeti, yeniden din ve hayır kurumları kurulması için, bu 

nitelikteki öteki özel kurumlara sağlanmış gerekli kolaylıklardan hiçbirini 

esirgememiştir.  

 Madde 43’deki hükümler uyarınca, Müslüman-olmayan azınlıklara 

mensup Türk uyrukluları, inançlarına ya da dinsel ayinlerine aykırı herhangi bir 

davranışta bulunmağa zorlanamadıkları gibi, hafta tatili günlerinde mahkemelerde 
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hazır bulunmaları ya da kanunun öngördüğü herhangi bir işlemi yerine 

getirmemeleri yüzünden haklarını yitirmemişlerdir. Bununla birlikte bu hüküm, 

söz konusu Türk uyruklularını, kamu düzeninin korunması için, öteki Türk 

uyruklularına yükletilen yükümler dışında tutar anlamına gelmemektedir.  

 Madde 44 ile Türkiye, bu kesimin bundan önceki maddelerdeki 

hükümlerin, Türkiye'nin Müslüman-olmayan azınlıklarıyla ilgili olduğu ölçüde, 

uluslararası nitelikte yükümlülüklerini meydana getirmelerini ve Milletler 

Cemiyeti’nin güvencesi (garantisi) altına konulmalarını kabul etmiştir. Bu 

hükümler, Milletler Cemiyeti Meclisi’nin çoğunluğunca uygun bulunmadıkça, 

değiştirilemeyecektir. İngiliz İmparatorluğu, Fransa, İtalya ve Japon Hükûmetleri, 

Milletler Cemiyeti Meclisinin çoğunluğunca razı olunacak herhangi bir değişikliği 

reddetmemeği, bu antlaşma uyarınca kabul etmişlerdir. Türkiye, Milletler 

Cemiyeti Meclisi üyelerinden her birinin, bu yükümlülüklerden herhangi birine 

aykırı herhangi bir davranışı ya da böyle bir davranışta bulunma tehlikesini 

Meclise sunmağa yetkili olacağını ve Meclisin, duruma göre, uygun ve etkili 

sayacağı yolunda davranabileceğini ve gerekli göreceği yönergeleri verebileceğini 

kabul etmiştir. Türkiye, bundan başka, bu maddelere ilişkin olarak, hukukî 

bakımından ya da uygulamada, Türk Hükûmeti’yle anlaşmayı imzalayan öteki 

devletlerden herhangi biri ya da Milletler Cemiyeti Meclisi’ne üye herhangi bir 

başka devlet arasında görüş ayrılığı çıkarsa, bu anlaşmazlığın, Milletler Cemiyeti 

Misâkı’nın 14. maddesi uyarınca uluslararası nitelikte sayılmasını kabul etmiştir. 

Türk Hükûmeti, böyle bir anlaşmazlığın, öteki taraf isterse, Milletlerarası Daimi 

Adalet Divanı’na götürülmesini kabul etmiştir. Divanın kararı kesin ve Milletler 

Cemiyeti Misâkı’nın 13’ncü maddesi uyarınca verilmiş bir karar gücünde ve 

değerinde olacaktı.  

Son olarak madde 45 ile; bu kesimdeki hükümlerle, Türkiye'nin Müslüman-

olmayan azınlıklarına tanınmış olan haklar, Yunanistan tarafından da, kendi 

ülkesinde bulunan Müslüman azınlığa tanınmıştır. 

Lozan Barış Antlaşması’nda diğer konularda uzlaşma saptanması ile 24 

Temmuz 1923’te imzalandığında, metinde Ermenilerle ilgili bir hüküm yer 

almamakla birlikte, Türkiye dışında kalan ve ülkeye dönmek isteyen Ermenileri 
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yakından ilgilendiren 31. ve 32. maddeler ise şöyledir: “18 yaşını geçmiş ve 30. 

madde403 hükümleri uyarınca Türk uyrukluluğunu yitiren ve kendiliğinden yeni bir 

uyrukluk kazanan kişiler, işbu antlaşmanın yürürlüğe konulduğu günden 

başlayarak iki yıllık sürede Türk uyrukluğunu seçmek hakkına sahip 

olacaklardır”. Dolaylı olarak Ermenileri ilgilendiren 32. maddeye göre, 

Türkiye’den ayrılan topraklarda yerleşmiş ve bu topraklardaki halkın 

çoğunluğundan soy bakımından ayrı olan 18 yaşını geçmiş kişiler, bu antlaşmanın 

yürürlüğe girdiği günden itibaren iki yıllık süre içinde halkın çoğunluğu kendi 

soyundan olan devletlerden birinin uyrukluğunu, o devletin izni koşuluyla 

seçebileceklerdir. 

Lozan Antlaşması ile azınlıklara kamu düzeni ve ahlâk kanunlarıyla 

çatışmayan her türlü ibadet hürriyeti verilmiştir. Tüm medenî ve siyasî haklara 

sahip olmuşlardır. Kendi dillerini, dinî, ticarî ve özel hayatlarında kullanabilme 

hakkı verilmiştir. Kendi eğitim-öğretim kurumlarını kurabilmişlerdir. Basın-yayın 

organlarıyla hayır kurumlarıyla diğer Müslüman vatandaşları ile aynı haklara 

sahip olmaları yanında, özel durumlarıyla ilgili işleri yürütecek özel bir 

komisyonun kurulmasıyla da her türlü hakka kavuşmuşlardır. Ermeniler de diğer 

gayrimüslimler gibi, Türkiye’de azınlıklara tanınan bu haklardan 

faydalanabilmişlerdir.  

Ancak, Lozan Barış Antlaşması'nda Ermeni sorunlarına değinilmemiş 

olduğundan hayal kırıklığına uğrayan Ermeni Heyeti, tutulacak yol hakkındaki 

gerekli konuşmaları yaptıktan sonra, Lozan'da Ermeniler için gösterilen gayretler 

uygun bir sonuç vermemişse de bu girişimlerin uygun bir zamanda tekrarlanması 

için politik görüşmelerin sürdürülmesi kararı alınmıştır. Ermeniler, Lozan'dan 

                                                           
403 30. maddeye göre, Türkiye’den ayrılan topraklara yerleşmiş Türk uyruklular kendiliğinden ve 

yerel yasaların koşulları içinde bu toprakların geçtiği devletlerin uyruğu olacaklardı. Ertan, a.g.m., 

s.263. İsmet Paşa doğu sınırının tartışılmasını kabul dahi etmemiştir. Rusya da Boğazlarla ilgili 

maddeyi bahane edip bu tartışmaya aynı şekilde karşı gelmiştir. Doğu sınırında özellikle 

Ermenistan’daki Türklerle Ermenilerin yer değiştirmelerini savunacak kimse kalmamıştır. Ömer 

Turan, “The Armenian Question at the Lausanne Peace Talks” The Armenians in the Late 

Ottoman Period,  ed.Türkkaya Atatöv, Ankara 2001, s.212.  
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ayrılırken konferansa katılan devletlere bir bildiri vermişlerdir. Bildiride özetle 

şöyle denilmekteydi:404

Ermeni Heyeti, Lozan Konferansı komisyonlarının açıklamalarından ve 

basında yayınlanan barış antlaşması projesinden İtilaf Devletleri’nin Ermeni 

sorunlarını yüzüstü bırakmış olduğunu anlamıştır. Ermeni sorununun 

çözümlenememesinin, Ermenilerin durumunu daha kötü bir hâle getirmiş 

olduğunu ortaya koymak istemişlerdir. Versay Antlaşması, Sevr Antlaşması, 

1921'de yapılan Londra Konferansı ve 1922'deki Paris toplantılarında Osmanlı 

İmparatorluğu’ndan bazı azınlıkları kurtarmak ve Ermenilere bir yurt sağlamak 

için kararlar alınmıştı. Savaş içinde, müttefikler tarafından savaşçı bir unsur; 

savaştan sonra da, müttefik olarak tanınan Ermenilere Lozan'da verilen vaatlerin 

yerine getirilmesini sağlayacak bir karar alınamamıştır. Bu koşullar altında 

Ermeni delegeleri olarak, Ermeniler nâmına, devletlerden bir defa daha hak ve 

adalet yolundaki acılarına bir çare bulunması için bir karar verilmesini rica 

etmişlerdir. Böyle bir barışın doğuda devamlı olmayacağını da belirtmişlerdir. 

Ermeni Cumhuriyeti Heyeti Başkanı A. Aharonyan, 9 Ağustos 1923 

tarihinde Milletler Cemiyeti'ne başvurarak Lozan Barış Antlaşması'nda 

Ermenilerin varlıklarının da kabul edilmediğini söylemiş, Ermeni sorununun 

Milletler Cemiyeti'nin gündemine alınmasını arz etmiştir. Yine Ermeniler, 9 

Ağustos 1923 günü Müttefik Devletlerin temsilcilerine birer protesto405 mektubu 

göndermiş, Lozan Barış Antlaşması'nda Ermenilerin dikkate alınmadığından ve 

sanki Ermeniler yokmuş gibi anlaşmanın imzalandığından yakınmışlar; bu 

antlaşmanın ne barışa ne de hak ve adalete yaramayacağını savunmuşlar ve bu 

antlaşmaya karşı olduklarını belirtmişlerdir.  

Ermenileri de ilgilendiren azınlıklar meselesi, Lozan’da görüldüğü gibi 

büyük tartışmalara neden olmuştur. Türkiye’nin bu konudaki yaklaşımı Milletler 

Cemiyeti kararları ve antlaşmalar ile ortaklaşa kabul edilen hükümlere göre 

hareket edilmesinden yanadır. Antlaşma ile azınlıkların Türk vatandaşı oldukları 
                                                           
404 Uras, a.g.e., s.730. 

405 Süslü, Türk Tarihinde..., s.318. 
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kabul edilmiştir. Artık, Türkiye’de Türkler vardır. Etnik kimlikleri ne olursa olsun 

kurulan millî Türk devleti içinde azınlıklar da Müslümanlar gibi eşit haklarla Türk 

vatandaşı olarak yaşayacaklardır ve yaşamışlardır.  

Avrupa Birliği yasalarına göre, uluslararası hukuk, iç hukukun üzerindedir. 

Bu durumda, Lozan Antlaşması da uluslararası bir anlaşma olarak yerini aldığına 

göre, Türkiye’deki azınlıklarla ilgili hükümlerin değiştirilerek gündeme 

getirilmesi Avrupa Birliği normlarına da aykırıdır. Bu şekilde bir tutum 

sergileyenlerin çifte standartlı bir yaklaşımda olduğunu ileri sürebiliriz. 

Türkiye’de son dönemde yapılmaya çalışılan etnik ayrımların ülke bütünlüğüne 

yönelik tehdit unsuru olarak algılanması gerekir. Lozan’da belirlenen azınlık 

kavramı dışında bir azınlık topluluğu yoktur. Daha önceden yaptığımız azınlık 

tanımında olduğu gibi, son dönemlerde özellikle Avrupa Birliği tarafından yapılan 

Alevîleri, Kürtleri, Malakanları, Albanları406 azınlık olarak göstermeye yönelik 

çalışmalar dikkatli değerlendirilmelidir. Bu çalışmalar, 1820’lerde başlayan Doğu 

Sorunu çerçevesinde Osmanlı Devleti ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’ni ve milletini bölmeye, parçalamaya yönelik oyunların bir parçası olarak 

göz önünde bulundurulmalıdır. 

Sonuç olarak, Lozan Antlaşması hükümlerine göre Türkiye’deki azınlık 

grupları Rumlar, Ermeniler ve Museviler olarak belirlenmiş, bunların hakları 

konusunda düzenlemeler yapılmıştır. Ancak, özel olarak Ermeniler için bir 

düzenleme yapılması ve onlara özel bir yurt verilmesi önerisi antlaşma 

hükümlerine dahil edilmemiştir. Türkiye’deki azınlıkların kaderinin yabancıların 

müdahalesi ve dışarıdan gelen kışkırtmaların kaldırılmasına bağlı olduğu 
                                                           
406 Türkiye’de yaklaşık 59 Malakan kökenli Türk vatandaşı yaşadığını tespit eden AB, bu kişileri 

de azınlık olarak göstermeğe çalışmaktadır. Kars bölgesindeki Malakanlardan başka Alban 

kökenlileri de azınlık olarak gösterme çabasındadırlar. Bunun altında yatan neden de, Ermenilerin 

Albanların kültürünü kendilerine mal etme niyetinden kaynaklanmaktadır. Azerbaycan’da yaşayan 

Alban halkının tarihini çarpıtarak Azerbaycan’da tarihî hak iddia etmek amacında olan Ermeniler, 

Avrupa Parlamentosu’ndaki girişimleri ile Türkiye’deki etnik ayrımcılığa dâhil etmeye çalıştıkları 

Albanların tarih ve kültürüne de talip olmuşlardır. Ermeni-Alban ilişkisi hakkında bakınız Yaşar 

Kalafat-Mahmut Niyazi Sezgin, “Albanlar Tarihi ve Ermeni Türk Stratejisi” Ermeni 

Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi Bildirileri, Ankara 2003, c.2, s.321-334. 
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belirtilmiştir. Azınlık üyeleri Türk vatandaşı olarak Türkiye’nin hoşgörülü 

politikalarından faydalanmışlardır. Bundan sonra, Türkiye’de yaşayan Ermeniler, 

Türk vatandaşı olarak huzura kavuşurken, Türkiye dışındaki ve Ermenistan’daki 

Ermeniler, Ermeni davası için İtilaf Devletleri’nin bir süre geri adım atmasına 

rağmen faaliyetlerine devam etmişlerdir.  

Lozan Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş antlaşmasıdır. Bu 

çerçevede, Sevr Antlaşması’nı hükümsüz bırakan Lozan Antlaşması’nın 

uluslararası bir antlaşma olarak ta yer aldığı unutulmamalı ve bu antlaşmanın 

hükümlerine diğer devletler de saygılı olmalıdır. Millî Mücadele’nin askerî 

safhaları Sakarya, İnönü, Dumlupınar Muharebeleri iken, Lozan da siyasî 

safhasıdır. I. Dünya Savaşı sonrası yapılan antlaşmalar ülkelerin kinlenmesine ve 

II. Dünya Savaşı’na gitmelerine neden olurken, Lozan Antlaşması hükümleri ile 

kurulan yeni siyasî ortam Türkiye’yi yeni bir savaşa girmekten kurtarması 

açısından önemlidir. Lozan Antlaşması, geçmişten beri Türk toprakları üzerindeki 

dünya ülkelerinin emellerine karşı gelmiş bir toplumun, kurtuluşunu ve 

egemenliğini kazanmak uğruna mücadele ettiği esasların uluslararası arenadaki 

teyididir.  

Lozan Antlaşması hükümlerini tartışmaya açmaya çalışanların asıl istekleri 

Lozan’ı başarısız gibi göstermektir. Oysa, dünya tarihinde imzalanan antlaşmaları 

içinde bir ülkenin tek taraflı olarak maddeleri belirleyebildiği bir durum söz 

konusu değildir. Ancak, Lozan’daki Türk Heyeti o günün şartları düşünüldüğünde 

bunu başarabilmiştir. Savaşta başaramadıklarını, barışta kağıt üzerinde almaya 

çalışan Ermeniler, bunda başarılı olamayınca gizlice örgütlenmelerine devam 

etmiş ve 1965’te “asılsız soykırımın” 50. yılı olarak ilân ettikleri tarihte yeni bir 

terör dalgası ile eylemlerine devam etmişlerdir. Dördüncü terör dalgası olarak 

adlandırılan bu dönemden bahsedeceğimiz süreçte, Ermenilerin Lozan sonrası 

faaliyetleri ne çerçevede idi? Örgütlenmeleri nasıl olmuştur? Türkiye’deki Ermeni 

kökenli Türk vatandaşları nasıl yaşıyordu? Bu konularla ilgili sorulara da bir 

sonraki bölümde cevap aramağa çalışacağız. 
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5. BÖLÜM : İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA VE SONRASINDA  

 TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ 

 

5.1. Atatürk’ün Ölümüne Kadar ve İnönü’nün Başbakanlığı Olan    

Dönemde Ermeniler 

Bu dönemde, Mustafa Kemal, Lozan görüşmeleri sonrasında Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı olarak gördüğü Ermenilere sırtını dönmemiş, onların 

sorunlarını dinlemiştir. Türk-Ermeni Teâli Cemiyeti adına üç Türk ve üç 

Ermeni’den oluşan bir heyet Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'i ziyaret etmek 

için müracaatta bulunmuşlardır.407 Lozan’da Hahamhane ve Patrikhaneler 

kapatılamamıştır, ama bunların faaliyetleri sadece din işleriyle sınırlı tutulmuş, 

dünyevi işlerle, siyasetle uğraşmaları, ideolojik çalışmalarda bulunmaları 

yasaklanmıştır. Yapılan inkılâplarla, azınlıkların aile hukukunu kendi 

geleneklerine göre düzenlemeleri hususunda farklılıklar ortaya çıkınca da 15 Eylül 

1925’te Yahudiler, 17 Ekim 1925’te Ermeniler ve 27 Kasım 1925’te Rumlar bu 

farklılığın kaldırılması için müracaat etmişler ve ülkede ayrı muameleye tâbi 

olmak istemediklerini ifade etmişlerdir. Ancak, içeriden ve dışarıdan gelen 

tahriklerle azınlıklar siyasî ve ideolojik faaliyetlerde bulunmaları üzerine Atatürk 

bunları takip ettirip zamanında tedbirler aldırmıştır.408 Lozan Antlaşması 

hükümleri gereğince Ermeniler istisnaî imtiyazlarından vazgeçtiklerine dair 

hazırlanan mazbatayı imzalamışlardır.409 Daha sonra da kurulan yeni devletin 

içinde birlik beraberlik içinde yaşayacaklarını belirtmişlerdir. Türk Ermenileri 

Eski Reis-i Cismanisi Artin Misdicyan’ın Gazi Mustafa Kemal’e gönderdiği 

                                                           
407 BCA, D: 94A24, F: 30..10.0.0, Y.No: 108.709..26, 26.8.1925.  22 Ağustos tarihli Ermeni 

Jamanak Gazetesi. 

408 Azmi Süslü, “Atatürk ve Azınlıklar”, Uluslararası İkinci Atatürk Sempozyumu Bildirileri, 

9-11 Eylül 1991 Ankara, Ankara 1996, c.II, s.1023. 

409 BCA, D: 94A27, F: 30..10.0.0, Y.No: 108.709..29, 25.10.1925. 



tebrik telgrafında410 kurulan yeni devletin ve başarıların devamını dilediğini 

belirtmesi çok anlamlıdır. Ancak, bu pek uzun sürmemiştir. Türkiye’deki 

Ermeniler yeni kurulan devlet içinde huzurlu bir yaşama kavuşurken, dışarıdaki 

Ermenilerin olumsuz faaliyetleri devam etmiştir. Nitekim, 1928 yılında 

Cenevre’de Ermeni davasını devam ettirmek amacıyla bir Ermeni Ocağı 

kurulmasına karar verilmişti.411  

 Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki Ermenilerin durumu yanında, 

Ermenistan’daki halk savaşın olumsuz yönlerini hissetmeye devam etmiştir. Hava 

şartları nedeniyle soğuktan korunacak yakacağın hastane ve okullarda dahi 

bulunamaması, ülkedeki buğdayın kısıtlı olması nedeniyle halka ekmek 

verilmemesi 1930’lu yıllara gelindiğinde Ermenilerin yüzüstü bırakıldıklarının da 

göstergesidir. Ülkede yaşanan suiistimaller sonucu Ermenistan Komünist Fırkası 

Merkezi ile Revan Merkezi ve bütün Ermenistan’daki şubelerin temsilciliklerinin 

yaptıkları bir toplantıda ziraat, gıda ve malzeme konusundaki suiistimaller şiddetli 

bir şekilde eleştirilmiştir. Sorumlulardan bazıları tutuklanmış, bir kişi de idam 

edilmiş ve yardımdan sorumlu bakan değiştirilerek başka bazı ufak değişikliklere 

gidilmiştir. Parti Genel Kâtip Muavini de yeniden tayin edilmiştir.412 1933 

yılındaki Ermenistan iç siyasî yapısındaki bu sıkıntılar ülkenin karışıklık ortamına 

sürüklenmesine neden olmuştur. 

 Onları, savaş döneminde kullanan Batı işi bittikten sonra bir süre kendi 

hâline bırakmıştır. Oysa, Türkiye’de yaşayan Ermeniler, Türklerle birlikte eşit 

koşullarda Cumhuriyet Türkiye’sinde Mustafa Kemal’in programı sayesinde 

kendine yaşam alanı bulmuştur. Öyle ki, bir zamanlar kilise işbirliğinde ihanet 

eden Ermeniler, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde özgürce ibadetlerini 

yaparken, kendi kiliselerinde verdikleri ayinlerde Mustafa Kemal’e olan 

minnettarlıklarını da göstermek adına vaazlar vermişlerdir. Mustafa Kemal’in 

Türkiye üzerine bir yıldız gibi doğduğunu ifade eden de bir Ermeni papazıdır. 

                                                           
410 BCA, D: 94A32, F: 30..10.0.0, Y.No: 108.710.2., 19.06.1926. 

411 BCA, D: 94A48, F: 30..10.0.0, Y.No: 108.720..18, 3.6.1928. 

412 BCA, D: 94A159, F: 30..10.0.0, Y.No: 108.716..11., 26.2.1933.  
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“...Bu yıldızı bilmeyen varsa, bu yıldızın düşman eline düşen vatanımızı kurtarıp 

milletini hürriyete ve refaha kavuşturan Atatürk’tür...” şeklinde Kayseri’de 

Ermeni Kilisesi’nde Papaz Haykaz tarafından 10 Nisan 1938 tarihindeki pazar 

ayininde ifade edilmiştir. Aynı vaaza şöyle devam edilmiştir. “...Atatürk yurt içine 

sokulan düşmanları yine o yurt içinde başına topladığı memleket yavruları ile 

düşmanı hırpaladıktan sonra en nihayet İzmir önünden denize döktü ve büyük 

zaferin sonunda en mütemeddin milletlerin kurduğu halk hükûmetlerine örnek 

olacak bir başkalık ve yenilikte Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu...” dendikten sonra 

Cumhuriyet’in devamlılığı ve Atatürk’ün sıhhati için dualar yaparak ayine son 

verilmiş olması oldukça dikkat çekicidir.413

 Türkiye’nin Suriye sınırı Fransız mandasına bırakıldığında, kuzey 

bölgesindeki boş araziye Ermeniler ve Kürtler yerleştirilmiştir.414 Irak’ın kuzeyine 

Kürtlerin yerleştirilmesi Araplar arasında huzursuzluğa yol açmış ve Fransızların 

niyetinin ne olduğunu sorgulamaya başlamışlardır. Amerikan Yüksek 

Komiserliği, Türk Elçiliği’nden aldığı verilerde âdil bir nüfus dağılımı olmadığını 

belirmiştir. Buna göre, bölgeye Fransızlar Türkiye’den ve Musul’dan göç 

ettirdikleri Kürtlerle bölge nüfusunun %70’ini oluşturmuşlardır. Yerleşen nüfusun 

                                                           
413 BCA, D: 94A269, F: 30..10.0.0, Y.No: 109.721..21, 6.5.1938. 

414 ORE 71-48 -- The Kurdish Minority Problem, 8 Aralık 1948 (22 sayfa). CIA’nin "Kürt Azınlık 

Problemi" (Kurdish Minority Problem) başlıklı raporu 1948 yılında "Gizli" kaydıyla 

hazırlanmıştır. Rapor, ABD’nin o yıllarda da bir Kürdistan devleti kurulması için uğraştığının 

kanıtı olması açısından ilginçtir. Raporda, Kürtlerle ilgili ilginç bilgiler bulunmaktadır. Bu sayfada 

ayrıca, Kürt dilinin, lehçelerden oluştuğu ve bir bütünlük taşımadığı saptaması yapılarak bir 

alfabesinin olmadığına dikkat çekiliyor. CIA raporunda daha sonra, Kürtlerin, Türkiye, İran, Irak 

ve Suriye’deki durumları ve "asimilasyona" karşı verdikleri mücadele anlatılmaktadır. Rapor, ilkel 

görünmelerine rağmen Kürtlerin isyancı oluşlarına övgüler yağdırarak, CIA raporunun ilerleyen 

sayfalarında, Türkiye’deki Kürt isyanlarından da bahsedilerek ve şu satırlara yer veriliyor: "I. 

Dünya Savaşı’nın ardından Kürtler, bağımsızlıklarını kazanacaklardı, fakat Mustafa Kemal, Sevr 

Anlaşması’nı kurtuluş mücadelesiyle çöpe atınca, bu gerçekleşmedi." Raporda daha sonra 

"Kürdistan"ın sınırlarını gösteren bir haritaya da yer verilmektedir. İşin ilginç yanı bu haritanın, 

Kuzey Iraklı Kürt aşiret lideri Mesut Barzani’nin duvarında asılı haritayla hemen hemen aynı 

olmasıdır. Haritada, Türkiye’nin doğu ve güneydoğusu Kürdistan sınırları içinde gösterilmektedir. 

http://www.globalsecurity.org/military/world/war/kurdistan-maps.htm Bkz. Ekler. 
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%15’i Suriyeli Arap, %10’u Türk, %5’i Ermeni’dir. Ermeni aileler sınır boyunca 

yerleştirilmişler ve Dicle nehri boyunca yerleşerek, Fransızların kendilerine 

Kuzey Suriye’de bağımsız bir Ermenistan oluşturacakları düşüncesine 

inandıklarını belirtmişlerdir. Oysa, bölgeye yapılan yerleşimlerde amaç, Suriyeli 

Arapların köylerini mültecilerle birlikte kaynaşarak inşa etmelerine teşvik 

etmektir. Sınır boyu yerleşimler arttıkça, mülteci sayısı binleri bulmuştur. Bu 

yerleşimlerdeki temel sorun Türkiye açısından sınırın güvenliği idi. Bölgeye, 

Kürtlerin ve Ermenilerin yerleştirilmesinden Türkiye rahatsız olmuştur. İleride 

Türkiye tarafından Suriye’ye olabilecek bir saldırıda veya Fransız ve İngiliz 

mandasındaki toprakları geri almak istediğinde, karşılaşacağı topluluklar Kürtler 

ve Ermeniler olacaktır. Bu nedenle Fransa, Ermenileri ve Kürtleri sınırda tampon 

bölge “buffer zone” olsunlar diye yerleştirmiştir. Böylece, Türkler önceden tebaası 

olan ama çeşitli isyanlarla çatışma içine girdiği Kürtlerle ve Ermenilerle bölgede 

çarpışmak durumunda kalacaktı. Bu, Fransa ve İngiltere’nin plânıydı. Batılı 

devletlerin bu plânını Amerika Makyavelist415 bir politika olarak tanımlamıştır. 

Ancak, manda devletlerinin Kürtleri ve Ermenileri göç ettirmesi onlar açısından 

da tatmin edici bir çözüm olmamıştır. Türklere karşı tampon olarak kullanmak 

istedikleri bu mülteci kampları komünizmin yuvası olarak Fransızların 

hoşnutsuzluğuna neden olmuştur.416

 Bu yıllarda, Taşnak Cemiyeti ise müstakil bir Ermenistan kurmak istediğini 

faaliyetleriyle tekrar göstermiştir. Bunu gerçekleştirmek için ise Bolşevikler 

aleyhine çalışan İstiklâl Komiteleri’nin Paris’te kurdukları birliğe katılmaya niyet 

etmişlerdir. Öyle ki, Ermeniler aleyhine çalışanların faaliyetlerine son verebilmek 

için gereken yerlerde Türklerin lehine dahi çalışabileceklerini belirtmeleri, 417 

Ermenilerin kendi çıkarları için nasıl tavır aldıklarının tipik bir göstergesidir. 

                                                           
415 Makyavelizm, “devletin devamlılığı için politikada herşeyi yapmak mubahtır” anlayışı olarak 

tanımlanmıştır. 

416 USNA Microfilm Publications, Roll 5, Target 3, 767.90D/16 Relations Between Turkey and 

Syria, 20 Şubat 1931 tarihli Beyrut Amerikan Elçiliği’nden (J.H. Keeley) Washington’a 

gönderilen gizli yazı. 

417 BCA, D: 3.Büro, F: 490..10.0.0, Y.No: 607.103..3., 7.1934. 
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 1939’dan sonra, Türkiye uyguladığı programlarla gelişmesi yönünde 

adımlar atmaya devam etmiştir. Bu dönemde özellikle Amerika ile ve diğer 

ülkelerle ilişkilerine önem vermekle birlikte, Amerika’da Ermeni konusunda 

yazılanlar ve yapılan propagandalarda büyük ölçüde bir azalma olmuştur. 

Yürütülmeğe çalışılan Türk programı, daha çok iç işlerinde reforma dayalı, ılımlı 

ve uluslararası siyasette sorumlu bir çizgide devam etmesine neden olduğundan, 

Amerika ile olan ilişkilerdeki gelişmelere de bu çerçevede katkıda bulunmuştur.418

 

5.2.İkinci Dünya Savaşı’nda Ermeniler 

Lozan Antlaşması’ndan sonra Avrupa kendi yaralarını sarmaya çalışırken, 

Ermeni meselesi de küllenmeye bırakılmıştır. Bu durum üzerine, Taşnak ve 

Hınçak Cemiyetleri başta olmak üzere çeşitli Ermeni örgütleri dünyadaki bütün 

Ermenileri bir arada tutmanın yolunu sağlamak amacıyla bir mücadele programı 

başlatmışlardır. İkinci Dünya Savaşı dönemi de Ermeni örgütlerinin faaliyetlerinin 

siyasî ve kültürel alanda birlik kurmağa çalıştığı bir dönem olmuştur. 

Lozan Antlaşması ile çözüme kavuşturulan Ermeni meselesi konusunda, 

özellikle Türkiye dışındaki Ermenilerin faaliyetlerinin devam ettiğini, sözde 

davalarından vazgeçmediklerini belirtmiştik. İkinci Dünya Savaşı yıllarında da, 

Ermenilerin girişimleri devam etmiştir. Ancak, bu 1965’ten sonra başlayacak 

dördüncü terör hareketinin örgütlenmesi dönemi olarak kendini göstermiştir. 

1 Eylül 1939’da Polonya’nın Almanya tarafından işgali ile başlayan ve 2 

Eylül 1945’te Japonya’nın teslim olması ile sonuçlanan süreçte yaşanan İkinci 

Dünya Savaşı’na Türkiye fiilî olarak (de facto) katılmamakla birlikte, hukukî 

olarak (de jure) savaşın sonlarına doğru Japonya’ya ve Almanya’ya savaş ilân 

ederek katılmıştı.419  

                                                           
418 Trask, a.g.e., s.92. 

419 İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulacak yeni düzende yer alabilmesi için Türkiye’nin 

gelişmelerden uzak durmaması gerekiyordu. Birleşmiş Milletler’in üyeleri arasında olabilmesi için 

Mart 1945 tarihinden önce savaşa katılmış olması gerekliydi.  
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Savaşın başlangıcında, Türkiye bazı antlaşmalara taraf olmuş, uluslararası 

alandaki yerini almıştır. Bunlardan en önemlisi, 1925’te SSCB ile imzalanan 

1935’te 10 yıllığına uzatılan Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması’dır. 

Bir başkası da, 23 Ağustos 1939’da Moskova’da imzalanan Alman-Sovyet 

Paktı’dır. Ermenilerin yaşadıkları ülkelerde yürüttükleri faaliyetleri ve uluslararası 

kuruluşlardan beklentilerini Sovyet basını da desteklemiştir. Öyle ki, Türkiye ile 

olan anlaşma sona erince, Rusya’nın Boğazlar ve Doğu Anadolu’dan imtiyaz ve 

toprak talebiyle birlikte Ermeniler yeniden anılmaya başlanmıştır. 

1939 yılında Suriye’deki Ermeniler de Türkiye aleyhine faaliyetlere 

girmişlerdir. Bu konuda, bölgede o sırada irtibatta bulundukları İtalyanların 

Ermenileri tahrik ettiğine dair kesin bir bilgi yoktur.420 Ancak, Ermenilerin 

İtalyanlarla olan dostluklarını gösteren haberler, daha çok Hatay ve Halep ile 

Suriye’nin kuzeyindeki bölgenin Türkiye’ye ilhakı konusu çerçevesinde Ermeni 

komitecilerinin kendi aralarındaki konuşmalarına dayanan Ermeni halkın yaptığı 

propagandadan ibarettir. Bunu yapmaktan kasıtları da bölgede Fransa’nın 

himayesinin devamını sağlamaktır. Bundan faydalanan ise Suriye’deki İtalyan 

istihbaratı olmuş, faaliyetlerine devam etmekle birlikte fiili bir müdahâlede 

bulunmamışlardır. Daha sonra da Suriye’deki Ermeniler, Fransızların Türkiye’ye 

sözde yumuşak davrandıklarını ileri sürerek, İtalyanlarla birleşip, onlara hizmet 

etmişlerdir. Bu girişimin başında Moses Darkalosyan’ın olduğu ve kendisinin 

Beyrut’taki İtalyanlara bazı vaatlerde bulunduğu söylenmektedir. Eski 

komitecilerden Dr. Milkonyan ile Adana’lı Aziryan’ın da bu gruba katıldıkları 

belirtilmiştir. Görüşmelerinde, Cebel-i Musa’da bir çatışma çıktığında 

Fransızların ve İtalyanların tepkisinin ne olacağı ve Ermenilerin Sancak’tan göçü 

üzerinde konuşulmuştur. Sonuçta, Sancak’tan Ermenilerin ayrılmamasına ve bir 

isyan çıkarmamağa karar vermişlerdir. Ancak, Fransızların Ermenileri terk etmesi 

durumunda İtalyanlarla işbirliğine girebilecekleri göz önüne alınarak, Ermeni 

gençlere dikkat edilmesi gerektiği konusu üzerinde durulmuştur. 

                                                           
420 BCA, D: 94A284, F: 30..10.0.0, Y.No: 109.722..15, 18.4.1939. Dahiliye Vekili Faruk 

Öztrak’ın 19.3.1939 tarihli mektubu. 
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 1941 yılına gelindiğinde Ermeni çeteleri Suriye sınırındaki saldırılarına 

devam etmişlerdir. 5 Ermeni mülteci ile 13 Lehli Ermeni’nin sınırı geçerek, 

Andiver’in Saklankapı Karakolu’nun doğu kısmına geçerek bölgedeki Müslüman 

mültecilere ve müfrezeye ateş etmeleri üzerine, çatışma çıktığı ve Ermenilerden 

bir kişinin yaralanarak arkadaşları tarafından sınırın öbür tarafına götürüldüğü 

Dahiliye Vekâleti’ne bildirilmiştir. O dönem Mardin Valisi K. Kantoğlu, karşılıklı 

çatışmaların çıkmasını engellemek amacıyla tedbirler almıştı.421

İnönü’nün422 Cumhurbaşkanlığı dönemine denk gelen bu süreçte, özellikle 

1942 yılındaki Varlık Vergisi Kanunu ile gayrimüslimlerin423 koşullarında da 

değişim olmuştur. Bu değişimden Ermeniler de etkilenmiştir. Aşağıdaki tabloda 

görüldüğü gibi, çıkarılan kanunla Türkiye’nin ekonomik ve ticarî faaliyetlerini 

elinde bulunduran Müslüman ve gayrimüslimlerin mallarının el değiştirmesi, 

ekonomik ve sosyal hayatın canlanarak, savaş yılları ekonomisinin gelişimine 

katkıda bulunması hedeflenmiştir. Bu kişilerin malları zenginlikleri ölçüsünde 

vergilendirilmiştir. Ödeyemeyenlerin mallarına el konularak satılmıştır. 

 

 

 

                                                           
421 BCA, D: A20, F: 30..10.0.0, Y.No: 30.179..2, 19.7.1941. 

422 İsmet İnönü iyi bir kurmay subay olarak ün yapmıştır. Yemen’de, Balkan Savaşları’nda, 1. 

Dünya Savaşı’nda aldığı görevlerle Mustafa Kemal’in yakın silâh arkadaşı olarak tarihe geçmiştir. 

İnönü, Batı Cephesi Komutanı iken Mudanya Mütarekesi’nde gösterdiği başarılardan sonra 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı olarak Türkiye’yi Lozan görüşmelerinde başarıyla temsil 

etmiştir. Cumhuriyet’in ilânından sonra bir yıl kadar Başbakan olarak görev yapan İnönü, 1925-

1937 yılları arasında yeniden Başbakanlık görevine gelmiştir. Atatürk’ün ölümünden sonra da 

Cumhurbaşkanı seçilen İnönü, Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’nda fiilî olarak yer almamasında 

şüphesiz önemli bir etkendir. O’nun Başbakanlığı döneminde Atatürk’ün kurduğu yeni Türkiye 

Cumhuriyeti’nde, Ermenilerin ülke içinde bütünlük sağlayan bir konumda hayatlarına devam 

ettiğini söyleyebiliriz. 

423 Gençler İçin Çağdaş Tarih, İstanbul 2002, s.79. 
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Varlık Vergisi  
İle İlgili  

Gayrimenkul Satanlar 

Satılan 
Gayrimenkulların 

Toplam Değeri 

Satılan 
Gayrimenkul 

Sayısı 
Yahudiler  4.404.820 151 
Ermeniler 3.275.747 211 
Rumlar 1.370.440 124 
Azınlık Şirketleri 1.100.375     4 
Yabancılar     605.700   27 
G. ve M. Ortaklıkları     189.500     2 
Diğer Azınlıklar – Bulgar, Rus vb.        37.700     7 
Müslümanlar      92.642   10 
Ortakları Müslüman Olan Şirket        1.025     1 
Toplam 11.077.949 543 

 

Varlık Vergisi  
İle İlgili  

Gayrimenkul Satın Alanlar 

Satın Alınan 
Gayrimenkulların 

Toplam Değeri 

Satın Alınan 
Gayrimenkul 

Sayısı 
Müslüman Türkler  7.434.593  450 
Müslüman Türklerin Şirketleri 65.500 2 
KİT’ler, millî bankalar ve millî 
sigorta şirketleri 

 
1.693.584 

 
23 

İstanbul Belediyesi ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğü 

1.624.530 11 

Ermeniler 109.867 24 
Rumlar 82.900 20 
Yahudiler ve diğer Gayrimüslimler 66.975 13 
TOPLAM 11.077.949 543 

 Ermeniler faaliyetlerini basın yoluyla yaptıkları propagandalarda 

göstermişlerdir. Ermeni basınının bir kısmı savaş döneminde Türkler aleyhinde 

yayın yapmıştır. Örneğin, İstanbul’da Suren Şamlıyan adında bir Ermeni -1931’de 

çıkardığı “Şarjum” isimli gazetenin, kendisinin gazete sahibi olmak için yeterli 

özelliklere sahip olmaması nedeniyle kapatılmasından sonra-, “Marmara” isimli 

bir gazete çıkarmağa başlamıştır. Gazete hakkında, Alman propagandası yaptığı, 

hükûmetten destek aldığı intibaını vererek çevresini tehdit ettiği ve kamuoyunu 

yanıltmağa çalıştığı yolunda şikâyetlerde bulunulmuştur. Kendisinin önce Rus, 

daha sonra da Alman ve Japon Sefarethaneleriyle temas hâlinde olduğu 

belirlenmiştir. 424

                                                           
424 Gazete çıkarmak için en az lise mezunu olmak gerekiyordu. Ortaokulu terk ederek, başka bir 

okulda okumadığı gibi gazetesinde çıkardığı yazılarda da ülke aleyhinde konular olduğundan 
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 Savaşın son dönemlerine gelindiğinde, Ermeniler de kendileri için önemli 

gördükleri Eçmiyazin şehrinin kutsal şehir sayılması için Stalin’e 

başvurmuşlardır.425 Böylece, Eçmiyazin’i Kudüs gibi dinî bir yer hâline getirip, 

Hıristiyanlık âleminin dikkatini çekmek istemişlerdir. Bu dönemin genelde siyasî 

yapılanma ve propaganda faaliyetleri ile geçtiğini söyleyebiliriz. 

 

5.3.Savaş Sonrasındaki Gelişmeler 

Türkiye’nin doğu illeri426, 1945 sonrasında tekrar Rusların emellerinin 

hedefi olan bir bölge olduğundan, Avrupalı devlet adamlarının da gündemini 

meşgul eden ve ilgisini çeken hassas bir bölge olmağa devam etmiştir. 

Savaş sonu görüşmelerden fırsat sağlamak amacıyla, Ermeniler yeniden 

beklenti içine girmişler, kendilerini destekleyen eski dostlarına başvurmaktan geri 

durmamışlardır. Bu amaçla, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman’a 

da 23 Eylül 1944’te, Taşnak Cemiyeti birer telgraf göndermişlerdir. 28 Mayıs 

1945’te de Mısır’daki Ermeni Cumhuriyeti eski Başbakanı, Churchill, Stalin ve 

Truman’a birer telgraf göndermiştir. 29 Mayıs 1945’te de Ermeni Göçmenleri 

Merkez Komitesiyle, Ermeni Göçmenleri Meclisi başkanları Paris’te A. 

Çorbacıyan ve H. Samuel imzalarıyla dört büyüklere birer muhtıra vermişlerdir. 

Ayrıca, bu başkanlar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği’nden de destek 

almak amacıyla Stalin’e 24 Nisan 1945’te bir telgraf göndermişler ve biri 7 

Mayıs, diğeri 13 Haziran 1945’te olmak üzere San Fransisco’daki konferansa iki 

                                                                                                                                                               
Şamlıyan’ın gazetesi kapatılmıştır. Bu kişinin, Başvekilin yakınında durup fotoğraf çektirmek ve 

bunu gazetede yayınlamak sureti ile sözde devlet büyükleri ile yakın temasta olduğu izlenimini 

vermeğe çalıştığı da tespit edilmiştir. BCA, D: 85299, F: 30..10.0.0, Y.No: 85.561..11., 

18.2.1944.  

425 BCA, D: 102542, F: 930..10.0.0, Y.No: 1.6..1., 19.4.1945. 

426 Roderic Davison yazısında bu bölgeyi “Türkiye’nin doğusu veya Ermeni İlleri = The eastern or 

Armenian provinces of Turkey” olarak tanımlamıştır. Ancak, bu tanımlamayı kabul etmemiz 

mümkün olmadığından, “Türkiye’nin doğu illeri” şeklinde tercüme etmeği uygun gördük. Roderic 

H. Davison, a.g.m., s.481. 
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muhtıra sunmuşlardır. 6 Eylül 1945’te ise Taşnak lideri J. Missokian Londra’daki 

Beşler Konferansı’na bir muhtıra vermiştir. Taşnak Cemiyeti de İngiltere Dışişleri 

Bakanı Mr.Bevin’e 25 Şubat 1946’da bir telgraf göndermiş, Amerika Birleşik 

Devletleri ve İngiltere Dişişleri Bakanlıkları’na da 29 Mart 1946’da birer muhtıra 

vermiştir.427 Ermenilerin bu arayışı yeni bir sıçrayış olarak değerlendirilmiştir. 

Sovyet Rusya, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Ermenilerle ilgili yeni bir 

politika izlemeye başlamıştır. Bu politikaya göre; Sovyet Ermenistan 

Cumhuriyeti'nde toplanmak üzere bütün dünyadaki Ermeniler ayaklandırılacak, 

Türk düşmanlığı düşüncesi yeniden alevlendirilecek ve böylece Doğu Anadolu 

Rusların eline geçecekti. Bu amaçla yoğun bir propaganda çalışmasına girişilmiş, 

Sovyet Rusya rejiminin iyiliklerinden bahsedilmiş ve Sovyet Ermenistan'ındaki 

Ermenilerin mutluluğu abartılarak propaganda yapılmıştır. Yine aynı amaca 

uygun olarak, diğer ülkelerdeki Ermenileri aldatmak için bulundukları ülkelere 

ajanlar gönderilmiş, Ermeni dernekleri kurulmuştur. Ermeni davasının bir insanlık 

ve adalet sorunu olduğu ileri sürülerek, büyük devletlerden bu konuda aracı 

olmaları istenmiştir. Sözü edilen süreçte yürütülen bazı çalışmalar şunlardır: 1945 

yılı Aralık ayında ABD'nin başkenti Washington'da, Ermeniler tarafından 

"Adalet" isimli bir Amerikan komitesi kurulmuştur. Komünist eğilimli şahısların 

kurduğu bu komite, bir bildiri yayınlayarak Anadolu'nun Doğu bölgelerinin 

Ermenistan Cumhuriyeti’ne geri verilmesini ve Wilson tarafından çizilen Türk-

Ermeni sınırının uygulanmasını istemişlerdir. 

Eçmiyazin (bugünkü Vagrsabat: Revan'ın batısında) Katoğigosu VI. 

Kevork Çörekçiyan, SSCB Devlet Başkanı Stalin, ABD Başkanı Truman ve 

İngiltere Başbakanı Atlee'ye birer muhtıra vermiştir. Bu muhtıralarda, eski 

iddialar tekrarlanılarak, Doğu Anadolu vilayetlerinin Sovyet Ermenistan'ına 

katılması istenmiştir. 

Rusya'nın Suriye ve Lübnan'daki çalışmaları ise şöyledir: Sovyet Rusya, 

Suriye ve Lübnan'ın zayıf yönetiminden yararlanarak bu ülkelerdeki Ermeni 

                                                           
427 Süslü, Türk Tarihinde..., s.349. Ayr.bkz. Şenol Kantarcı vdl., Ermeni Sorunu El Kitabı, 

Ankara 2002, s.42. 
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çalışmalarının yoğunlaşmasını sağlamış, Ermenilere yardım perdesi arkasında 

onları kışkırtmıştır. Rus diplomatları tarafından yönetilen bu çalışmalar için 

Halep, Şam, Beyrut ve daha birçok yerde merkezler açılmıştır. Aynı çerçevede, 

öğretmenleri Rusya Ermenilerinden oluşan birçok okul açılmış, bu okullara ajan 

olarak subaylar da sokulmuştur. Bütün bu çalışmaların sonucunda 30 bini 

Lübnan'da olmak üzere 100 bin kişilik bir Ermeni örgütü meydana getirilmiştir. 

Sovyet Büyükelçisi Solod, Moskova eğilimli Ermeni Hrant Devyan başkanlığında 

bir komünist partisiyle Şam'da "Ermeni Dostlar Derneği”'ni kurmuştur. Suriye ve 

Lübnan'daki bu örgütler, "bağımsız bir Ermenistan kurmak vaadiyle Anadolu'nun 

doğusunu Sovyetler Birliği'ne bağlamak" amacını gütmüşlerdir. 

1946’nın Ocak ayında, Beyrut'a gelen bir Sovyet diplomatı, Lübnan ve 

Hatay Ermenileri temsilcileriyle ayrı ayrı konuşmuş ve onlara Sovyet Rusya'nın 

direktiflerini bildirmiştir. 

Sovyet Rusya, dışarıdaki Ermenileri kandırmaya çalıştığı gibi, içerideki 

Ermenileri de çeşitli yollardan etki altına almaya çalışmıştır. Bu çerçevede, 20 

Şubat 1946'da Moskova'daki Politeknik Okulu'nun salonunda Ermeni Heyeti’ne 

Ermeni İlimler Akademisi muhabir üyelerinden Civenof'un bir konferans vermesi 

sağlanmıştır. Civenof konferansta, Van, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Sivas ve Trabzon 

illerinin Ermenistan'ın sınırları içinde bulunduğunu savunarak Ermenilerin toptan 

öldürülmelerinden söz etmiş ve Avrupa'daki büyük devletleri bu olaya seyirci 

kalmakla suçlamıştır. Rusların Ermenilere gösterdiği ilgiyi öven Civenof, Sevr 

Antlaşması gereğince Ermenilere verilen Doğu Anadolu illerinin daha sonra 

Türklerin saldırısına uğradığını ve Taşnaksutyun komitecileri tarafından 

imzalanan Gümrü Antlaşması'yla Türklerin eline geçtiğini söylemiştir. 

Lübnan Ermeni Komitesi, 16 Mayıs 1946'da BM Güvenlik Konseyi'ne bir 

telgraf çekerek "Bir buçuk milyon Ermeni’nin öldürülmesiyle sonuçlanan olaylar 

sırasında Türkler tarafından istila edilen topraklarımıza ve zorla alınan 

mallarımıza karşılık adı geçen topraklarımızın Sovyet Ermenistan'ına katılmasını 

istiyoruz" demiştir. 
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Paris'te faaliyet gösteren Ermenistan Savunma Komitesi, 1946 yılı Haziran 

ayında Fransız Dışişleri Bakanlığı ile birlikte dört büyük devletin dışişleri 

bakanlarına birer muhtıra vererek, Kars ve Ardahan'ın Sovyet Ermenistan'ına 

katılmasını istemiştir. 

1944’te soykırım terimini ilk kez kullanan ve Soykırım Konvansiyonu’nun 

ilk savunucularından olan Raphael Lemkin, Ermeni olayının soykırımların 20. 

yüzyıldaki en kesin örneği olduğunu iddia etmiştir. Lemkin, bu suçu “bir ulusun, 

bir ırkın ya da dini grupların sistematik imhasıdır. Hitler’in Yahudilere ve 

Türklerin Ermenilere yaptığı türden şey” diyerek tarif etmiştir. Lemkin’in 

girişimleri üzerine Birleşmiş Milletler’de kabul edilen 11 Aralık 1946 tarih ve 

96(1) sayılı BM genel Kurulu Kararı ile BM Soykırım Konvansiyonu, sözde 

Ermeni soykırımını mevcut standartları düzenleyerek önlemek istediği suçlar 

türünden bir suç olarak tanımıştır. 1948’de BM Savaş Suçları Komisyonu Ermeni 

soykırımını “insanlığa karşı işlenen suçlar” şeklindeki modern terimle kastedilen 

türden eylemler olarak Nürmberg mahkemelerine örnek göstermiştir. Komisyonda 

şu da ifade edilmiştir: “Sevr Antlaşması’nın 230. maddesindeki hükümlerin, 1915 

İtilaf notasına uygun olarak..., Türk uyruklu, fakat Ermeni ya da Yunan ırkından 

kimselere karşı Türk toprakları üzerinde işlenmiş suçları kapsaması açıkça 

amaçlanmıştır. Dolayısıyla, 6c ve 5c maddeleri için bir emsal teşkil etmekte olup, 

bu hükümlerce anlaşıldığı üzere insanlığa karşı işlenen suçlar kategorilerine bir 

örnek sunmaktadır.”428

Millî Ermeni Konseyi, 17 Haziran 1946'da "Ermeni Haklarını Savunma 

Derneği" isimli bir Amerikan derneğine New York'ta 800 kişilik bir ziyafet 

vermiş; burada Türkler tarafından zorla ele geçirildiği iddia edilen Doğu Anadolu 

illerinin Sovyet Ermenistan'ıyla birleştirilmesi amacıyla dünyaya dağılmış 

bulunan 1.5 milyon Ermeni'nin BM’e başvurmasına karar verilmiştir. 

                                                           
428 “ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Tasarı Ermeni Soykırımına İlişkin ABD Kayıtlarının Teyidi 

Kararı” çev.Özcan Buze, Tarihten Güncelliğe Ermeni Sorunu, Tahliller, Belgeler, Kararlar, 

İstanbul 2001, 3.bs., s.228. 
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29 Temmuz 1946'da Revan'da bir basın toplantısı düzenleyen İngiliz-Sovyet 

Derneği’nden Bochon, Sovyet gazetecilerine şöyle demiştir: "Ermeni tarihini 

bilen her İngiliz, Ermenilerin çektiği ıstırabı bilir ve onlara sempati duyar. Bu 

yakınlığı, memleketimize dönünce İngiliz kamuoyunun genel görüşü hâline 

getirmeye çalışacağız." 

Amerika'daki Ermeniler Konseyi, 1946 Eylülü’nde, "Ermeniler ne istiyor?" 

başlıklı bir broşür yayınlamıştır. Broşürde, Ermenilerin nüfuslarının çoğaldığı ve 

Türkler tarafından ele geçirilen toprakların boş olduğu iddia edilerek şöyle 

denmiştir: "Ermeniler topraklarının kendilerine geri verilmesi için yalnız adaletin 

yerine getirilmesini istiyorlar." 

Türk-Ermeni Sorunu Savunma Komitesi, 15 Ağustos 1946'da BM'deki 21 

milletin delegelerine bir mesajla başvurarak, Ermeni iddialarını BM gündemine 

getirmeye çalışmıştır. 

1946-1949 arası 100.000 Ermeni 30 ülkeden (Türkiye, Yunanistan, Irak, 

Lübnan, İran, Suriye, Mısır, Romanya, Fransa, ABD v.d.) Ermenistan’a göç 

ederek, ulus-devlet oluşturma sürecine katılmışlardır. Sovyetler Birliği, bu 

dönemdeki yürüttüğü politika ile Ermenilere dillerini geliştirme imkânı vermiştir. 

Ikinci Dünya Savaşı’nı takiben, 1960’ların başında çeşitli Ermeni gruplarının 

bütünleşme süreci özellikle de kasabalarda yoğunlaşmış ve başlangıçtaki 

farklılıkları azaltmışlardır. Dil birliği sağlama çabalarının ulus olma yolundaki 

girişimleri olduğunu söyleyebiliriz.429  

2 Eylül 1945’te savaş bittikten sonra da Ermeniler kendi aralarındaki millî 

duyguları canlı tutmak ve Türkiye topraklarında bağımsız bir devlet kurmak 

amacından vazgeçmediklerini göstermeğe devam etmişlerdir. Bu amaçla, Ermeni 

                                                           
429 Böylece, Rusça’dan birçok kelime Ermeniceye geçmiştir. Batıdan Ermenilerin ülkeye 

gelmesiyle, Arapça, Türkçe, Fransızca ve Rumca kelimeler de Ermeni diline dâhil olmuştur. 

1950’lerde Ermenistan’da 36 dialekt ve Rusça, Türkçe, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Farsça 

konuşulmaktaydı. Rouben Karapetyan, “Language Policy in the Republic of Armenia in Transition 

Period”, Nation-building Ethnicity & Language Politics in Transition Countries, ed.by 

Farimah  Daftary-François Grin, European Center for Minority Issues, Hungary 2003, s.144. 
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basını Türkiye Ermenilerinin millî duygularını bir tutmağa özen gösteren haberler 

yapmakla birlikte, yurt içinde ve yurt dışında geçen olaylarla ilgili haberleri de 

yayın hayatı boyunca düzenli bir şekilde aktarmıştır. Oysa, Carakayt, Aysor ve 

Nur Lor gazetelerinde Sovyetler’den haberlere yer verilmiş, Komünizmin 

propagandası yapılmıştır. Türkiye ile ilgili haberlere hiç yer vermedikleri gibi, 

veren Ermeni gazetecilerini de satılmış olmakla suçlamışlardır. 1947’de 

İstanbul’da çıkan Marmara, Jamanak gibi gazeteler Türkiye ile ilgili haberler 

verip, millî bütünlüğü destekleyen yazıları diğer Ermeni gazetecileri tarafından 

eleştirilmiştir. 430

Ermenilerin, kendilerine genişleme alanı olarak gördükleri Azerbaycan’dan 

savaşın bitimiyle toprak talepleri olmuştur. Buradaki nüfusun değişimini 

istemişlerdir. 1747’den beri Ermenilerin çoğunlukta olduğunu iddia ettikleri 

Dağlık Karabağ’da bağımsız bir yer verilmesi ve Azerilerin çıkarılması talepleri 

olmuştur. Buna karşılık, Azeriler, bölgenin Azerbaycan’a ait olması gerektiği, 

burada yaşayanların kültürü, müziği ile bu toprağa ait olduklarını 

belirtmişlerdir.431 Öte yandan, bölgeden 100.000 Azeri’nin göç ettirilmesi 

konusunda Stalin’in aldığı kararlar vardır. Azerbaycan’dan Ermenistan’a, 

Ermenistan’dan Azerbaycan’a göç değişimi konusunda 1948-1950 yılları arasında 

önce 10.000, ikinci yıl 40.000, 1950’de de 50.000 Azeri Dağlık Karabağ’ı terk 

etmek zorunda kalmıştır.432

Sonuç olarak ifade edersek, 1945-1950 arası savaş sonrası kurulan yeni 

dünya düzeninde ülkeler kendilerine bir yer aramıştır. İlişkilerin soğuk savaş 

dönemine girmesiyle, Ermeniler de bu düzenden faydalanmak için 

propagandalarından vazgeçmediklerini göstermişlerdir. 

 

                                                           
430 BCA, D: F11, F: 30..10.0.0, Y.No: 101.626..6. - 11.2.1948. 

431 BCA, D: 1-169249, F: 930..10.0.0, Y.No: 1.12..1., Azerbaycan Genel Sekreteri M.D. Bagirov. 

10 Aralık 1945. 

432 BCA,  F: 930..10.0.0, Y.No: 2.34..1. 10.3.1948. Bir sonraki bölümde, Karabağ konusuna 

ayrıntılı olarak yer verileceğinden burada sadece girişimlerden bahsetmekle yetineceğiz. 
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5.4.Çok Partili Sisteme Geçiş Sürecinde Ermeniler  

1946-1960 arası dönemi tek parti yönetiminin sona ermesi ve demokrasi 

için atılan atılımların yaşandığı bir süreç olarak değerlendirmeliyiz. 21 Temmuz 

1946 seçimleri ile başlayan ve CHP yerine iktidara gelen Demokrat Parti 

yönetiminin 27 Mayıs 1960 darbesine kadar olan döneminde, Ermeniler 

yapılanmalarına devam etmişlerdir. Millî duygularını, Ermeni davasını ayakta 

tutacak propagandaya olan ihtiyaçları gereği, Türkiye dışından basın aracılığıyla 

ve siyasî çevreleri kullanarak davalarına devam ettiklerinden bahsettik. 

Yurt dışındaki Ermeniler bu şekilde faaliyetlerine devam ederken, Türkiye 

Ermenileri ise dönemin Başbakanına bağlılıklarını belirtmişlerdir. Kadıköy Rum 

Metropoliti Tomas'ın, Başbakan Şükrü Saraçoğlu'na gönderdiği mektup bunun en 

güzel örneğidir. Göreve yeni seçilmesi üzerine Başbakana yapılan merasimi 

bildirmiş, bu merasimi fırsat bilerek “mensubu bulunduğum dinin gereği ebedî 

Şefimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün manevî huzurunda kutsal ruhunu zikredip, 

Millî Şefimiz Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün ve O’nun kıymetli mesaî arkadaşı 

yüksek Başbakan’ımız sizlerin millet ve memleket için hayırlı olan varlığınızın 

daim olmasını Tanrı’dan dilemek vecibesini yerine getirmiş bulundum” diyerek 

ülke menfaati için faydalı olacak işler yapacaklarına söz vermişlerdir.433  

Amerika’daki Ermenilerin Türkiye aleyhine çalışmaları ise basında 

yapılan propaganda şeklinde sürmüştür. 18 Mayıs 1952 tarihinde İstanbul’da 

Ermeniler tarafından çıkartılan Jamanak Gazetesi’nde Amerika'daki Ermeni Milli 

Komitesi’nin hareketleri dolayısıyla yayınlanan Mardiras Koç imzalı yazıda, 

Türkiye’nin uluslararası alanda kat etmiş olduğu mesafe neticesinde, ülkede 

yaşayan Ermenilerin diğer vatandaşlarla aynı özgürlüklere sahip olduğunun 

Amerika'daki Ermeni Komiteleri’nce artık bilinmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Türkiye aleyhine propagandaların faydasız olduğu, bu suretle yürütülen 

çalışmalarda, örneğin; Ankara Belediye Başkanı Atıf Benderlioğlu’nun New York 

davetini New York Belediye Başkanı’nın kabulünü engellemelerinin ne kadar 

gülünç olduğu ve Atıf Bey’in Amerika ziyaretinin başarısı karşısında 
                                                           
433 BCA, D: T, F: 30..10.0.0, Y.No: 133.866.2. - 12.4.1946 
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komitecilerin küçük düştüğü ifade edilmiştir. Gazetede, Amerika’daki 

faaliyetlerin yersiz olduğu, çünkü, Türkiye-Amerika ilişkileri göz önüne 

alındığında, gelmiş olunan noktanın ne kadar önemli olduğu vurgulanmıştır. 

Türkiye’nin, bu dönemde Birleşmiş Milletler’in üyesi olmasını, Marshall Plânı 

çerçevesinde milyonlarca dolarlık yardımın Türkiye’ye gelmesini434 ve Kore 

Savaşı’nda şehit düşen Türk askerleri bütün dünyanın takdirini kazanmak 

suretiyle, NATO üyesi olarak Batı medeniyetini koruyacak ve yeni bir savaşa 

engel olacak bir oluşuma dahil olmuş olmasını Amerika’daki Ermenilerin iyi 

değerlendiremediği belirtilmiştir. Türkiye’de bu dönemde kurulan yeni 

demokratik hükûmetin işbaşında olduğu süreçte de bütün vatandaşlara uygulanan 

eşit şartlara Amerikalıların şahit olduğundan bahsedilmiştir. Başka ülkelerdeki 
                                                           
434 İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyetlerin genişlemesini engellemek, Komünizm tehdidine 

karşı özellikle Yunanistan ve Türkiye’nin güçlendirilmesini ve Amerika’nın ekonomik ve siyasî 

genişlemesini sağlamak amacıyla ortaya atılan Truman Doktrini çerçevesinde hazırlanan Marshall 

Plânı, 5 Haziran 1947’de “soğuk savaş devresini” de açmıştır. Bu plâna göre, Türkiye’ye 100 

milyon dolarlık yardım yapılmıştır. Bu yardımlar, bir ittifak şeklinde olmadığından Sovyet 

tehdidini ortadan kaldıramamıştır. NATO’ya giriş bu nedenle önemli olmuştur. Ancak, bu 

yardımların en önemli etkisi, Amerika’nın liberal ekonomisinin benimsenerek, yatırımlardan 

uzaklaşıp ülkenin hazıra alışmasına neden olmasıdır. Batı yanlısı bir tutum içine girmesi, İsrail’i 

ABD’nin etkisi ile tanıması üzerine Türkiye, Amerika ile daha yakın ilişkilere girmiştir. Askerî 

alandaki yatırımlar Türkiye’nin gelişimi şeklinde değil, ABD’ne pazar teşkil etmesi yönünden 

önemlidir. Bunun en anlamlı örneği de, 1932 yılına kadar Eskişehir’de Türk Tayyare Cemiyeti ve 

Alman ortaklı Junkers’le birlikte TOMTAŞ adıyla uçak üreten firmanın ortaklığından 

Almanya’nın tasfiyesi olmuştur. Bu tarihe kadar 15 adet Junkers A20 bombardıman uçağı üreten 

Türkiye, Amerikan Curtis-Wright firması ile ortak olduktan sonra yaptığı anlaşma ile hem 

Amerika’dan uçak almayı hem de ortak uçak yapmayı kabul etmiştir. İkinci Dünya Savaşı 

sırasında 112 âdet uçak yapan şirket, Marshall yardımı ile Türkiye’ye verilen uçak motoru 

imâlatını da almıştır. Şirket MKE’ne devredildikten sonra hazıra alıştığından, artık ortak uçak 

yapmak yerine 1955’te fabrikaları traktör yapımına çevirmiştir. Uçak yapan şirket kapatılmıştır. 

1970’lerde Brezilya’da Sao Paulo Jose Dos Cangos kasabasında havacılık okulu kurulmuştur. 

M.I.T.’nin zeki öğrencilerine kurdurulan bu fabrika Embraer Şirketi olarak en ucuz uçağı dünya 

piyasalarına yapmağa başlamıştır. Bugüne kadar yaklaşık 5500 uçak üretilmiştir. Amerika da uçağı 

bu ülkeden alarak Türkiye’ye satmaktadır. Gerek Türk Tayyare Cemiyeti gerekse Brezilyalı bu 

firma aynı ruhla kurulmuştur. Bu Türk uçak şirketi maalesef Amerikan pazarı olma yolunda 

harcanmıştır. Turhan Çömez (AKP Balıkesir 22. Dönem Milletvekili), Türkiye’ye Yönelik 

Tehditler Paneli, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 24 Kasım 2005. 
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Ermenilerle, yabancılar da ziyaretlerinde Türkiye’de yaşayan Ermenilerin 

durumunu görmüş ve ülkedeki değişikliğin farkına varmıştır. Bunun üzerine, 

Amerika’daki Ermeni komitelerinin bunu görmezlikten gelmeleri eleştirilmiştir. 

“Artık, iki millet birbirini pratik gözlükle tetkik edip ona göre birbirlerine 

yaklaşıyorlar” 435 şeklinde ilişkilere açıklama getirilmiştir. 

Demokrat Parti’nin idaresi altında iken, Ermenilerin yaşam standardında 

bir değişim olmamıştır. Ermeniler, Atatürk’ün kurmuş olduğu yönetim anlayışı 

içinde hak ettikleri yeri, yeni hükûmetlerin döneminde de korumuşlardır. 

Kendilerini Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı olarak gördüklerini, hatta 

Demokrat Parti’nin yönetimi süresince ülkenin hak ettiği şerefli istikbâline 

kavuşabilmek için Adnan Menderes’ten daha iyi birini bulamayacağı 

düşüncesinde olduklarını belirterek vatana bağlılıklarını sunmuşlardır.436  

Öyle ki, bir kısım Ermeni vatandaşın karşılaştığı sıkıntılar esnasında 

kendilerine yapılan yardım için gönderdikleri teşekkür telgrafı bu açıdan çok 

anlamlıdır. Yozgat (Sorgun)’dan 50 kadar Ermeni aile adına Başbakan Adnan 

Menderes’e gönderdikleri telgrafta, gerek Yozgat Valisi ve Milletvekillerinin, 

gerekse Adliye Vekâleti’nin gösterdiği derin ilgiden dolayı memnun olmuşlar, 

bundan böyle kanlarının son damlasına kadar Türklüğe hizmet etmeyi namus ve 

borç saydıklarını ifade etmişlerdir.437

Bu dönemde, Ermenilerin bazı istekleri olmuştur. Ermeni Patriği, Karekin 

Adnan Menderes’ten Ermeni Kilisesi’nin gayrimenkullerinin tapularının ait 

olduğu kişilerden kilise adına tescilini ve kilise yönetimi ile ilgili seçim 

usulündeki değişiklikleri talep etmiştir. Ermeni Kilisesi’nin bu dönemde siyasî bir 

uğraşısı olmadığını, sadece dinî işlerle meşgul olduklarını belirtmişlerdir. İki 

                                                           
435 BCA, D: F11, F: 30..10.0.0, Y.No: 102.634..12, 18.5.1952. 

436 Ermeni Patriği K. Karekin'in Başbakan Adnan Menderes'e gönderdiği övgü dolu bir mektup, 

BCA, D: A40, F: 30..10.0. Y.No: 35.213.8, 16.3.1953. 

437 Telgraf, Sahak Parmaksız, Avidis Kesis, Karabet Devlet, Aram Terziyanoğlu, Artin Elvan 

tarafından 50 Ermeni ailesi adına çekilmiştir. BCA, D: T, F: 30..10.0. Y.No: 133.866..6, 

14.7.1953. 
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dereceli bir seçim sistemi ile Merkez İdare Heyeti’ni seçmek istemişlerdir. 

Böylece, Patrikhane’ye bağlı kilise ve hayır kurumlarının yönetim kurullarının 

yaptıklarının daha kolay kontrol ve koordine edilmesinin sağlanacağını 

düşünmüşlerdir. Ayrıca, kiliseye bağışlanmış taşınmaz malların fiilî olarak 

kiliseler tarafından kullanıldığı hâlde tapularda bağışlayanların adının geçmekte 

olduğundan bu tapuların kiliseler adına tescil edilmesi isteminde bulunulmuştur. 

Seçim sistemi ile ilgili değişikliğin yapılabileceği konusunda daha önce Adnan 

Menderes kendisi bizzat Patrikliğe söz vermiştir.438 Ancak, ikinci konu da 

gayrimenkul malların tescili için gerekli kanunî düzenlemeler yapılmamıştır.  

                                                           
438 BCA, D: T, F: 30..10.0. Y.No: 133.866..7, 5.9.1953. Azınlıklara ait olduğu öne sürülen bu 

malların vakıflar tarafından kullanılması ve tapularının üzerlerine geçirilmesi konusu bu dönemde 

hâlledilememiştir. Cemaat vakıfları mevzuatı üzerine düzenlemeler, Avrupa Birliği’ne uyum 

yasasınca yapılmıştır. “Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Mal Edinmeleri, Bunlar Üzerinde 

Tasarrufta Bulunmaları ve Tasarrufları Altında Bulunan Taşınmaz Malların Bu Vakıflar Adına 

Tescil Edilmesi Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’nin 24 Ocak 2003 tarihli sayısında 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre, cemaat vakıfları, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü’nün izni ile dinî, hayrî, sosyal, eğitsel, sıhhî ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere satın alma, vasiyet, hibe ve sair yollarla taşınmaz edinebileceklerdir. Vakıflar, 

taşınmaz almak için Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne başvuracaklar, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 

görüşü ile birlikte konuyu Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ilettikten sonra, gerektiğinde ilgili 

Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile yetkili Daire Başkanlığı’nın görüşünü de alarak Vakıflar 

Meclisi’ne iletecektir. En geç 2 ay içinde başvuruya cevap verildikten sonra, Cemaat Vakıfları, 9 

Ağustos 2002 tarihine kadar tasarrufları altına giren taşınmaz malların vakıfları adına tescili için 

bu tarihten itibaren 6 ay içinde başvurabileceklerdir. Bu durumda, Ermeniler tasarrufları altındaki 

50 kadar gayrimenkulun tescili için başvurarak 1920’lerden beri bekledikleri çözüme 

ulaşmışlardır. 24 Ocak 2003, Hürriyet Gazetesi. Cumhuriyet’in kuruluş döneminden 2002 yılına 

kadar hiçbir hükûmet döneminde tescili yapılmayan bu malların, vakıf malı olmasının olumsuz 

yanı Vatikan’la ilgili bir konudur. 80.000 m2 üzerine kurulu Vatikan’ın Roma içinde küçük bir din 

devleti statüsüne sahip olması, İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi’nin de din devleti hâline 

gelmesine örnek olacaktır. Toprak miktarının 80.000 m2 üzerine çıkartılması bu malların tescili ile 

mümkün olacaktır. Bu durum da Ekümenlik iddiasının teyidi anlamına geleceğinden, lâik Türkiye 

Cumhuriyeti’nde böyle bir oluşuma izin verilmemesi gerekir. Hatta Patrikliğin, Türkiye 

topraklarından çıkarılması çok daha iyi olacaktır. Nitekim, Mustafa Kemal Atatürk’ün bu 

konudaki niyeti de bu yönde olmasına rağmen, o dönemde gerçekleştirilememiştir. Ancak, son 

dönemde bu konuda bazı kampanyaların yürütüldüğünü görmekteyiz. Lozan’da patrikhanenin 

sadece ruhanî bir kurum hüviyetinde kalacağına dair taahhüt üzerine patrikhane İstanbul’da 
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Gayrimenkullerin tescili konusunda 16 Şubat 1328 (1912) tarihli kanun ile 

bu tarihten önceki malların hayır kurumlarına, kiliselere, vakıflara bırakılması ile, 

bırakan kişinin adına tapu geçmekte, ancak tasarruf hakkı bağışlanan kurumda 

olmakta idi. Bu tarihten sonra, kanuna eklenen bir hükümle gayrimenkullerin 

gerçek sahiplerinden tapu alınarak, hükmî şahıslara tescil edilmesine imkân 

verilmekteydi. Ermeni kiliseleri vakıflarının bu kanundan faydalanması için 

Patrikhanece malların bir tasnifi yapılarak, başvuruda bulunulmuş ancak, araya 

Birinci Dünya Savaşı’nın girmesi nedeniyle tescilleri yapılamamıştır. 15.12.1934 

tarihinde çıkarılan bir kanunla da, bu tarihten 15 yıl öncesine kadar olan hayır 

kurumlarının kullandığı mallar ile 1912 tarihli kanunla başvuran ve sıra 

bekleyenlerin tescil işlemlerinin yapılmasına iki yıl içinde dava yolu ile karşı 

gelinmediği takdirde malların tescili yapılmıştır. Ermeni Patrikliği de buna 

istinaden, başvurusunu yapmış ve 15 yıldan fazla bir zamandır kullandığı malların 

tescilini istemiştir. Ancak, bu dönemde azınlıklara ait malların durumu Dışişleri 

Bakanlığı tarafından görüşülmekte olduğundan bir işlem yapılamamıştır. 2613 

sayılı Kadastro ve Tahriri Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, bir gayrimenkulün 

yapılacak soruşturma sonunda zilliyeti adına tespiti gerekmektedir. Bu noktada, 

Ermeni Patrikliği, Kadastro Müdürlüğü’nün kilise ve hayır kurumlarına ait 

tasarruf durumuna sahip malların zilliyedlik keyfiyetini ki, bunların birçok belge 

ile ispatı mümkün olduğunu belirttikleri hâlde ve yine 2762 sayılı Vakıflar 

Kanunu’nun 44. maddesi gereğince verilmiş olan beyanname ve tashih 

cetvellerini dikkate almadığından şikâyet etmiştir. Beşiktaş Kadastro sınırlarında 

bulunan Meryem Binti Ovakim adına kayıtlı gayrimenkulle ilgili bilirkişi 

raporlarının olumlu verilmesine rağmen kilise adına tescili yapılmamıştır. Bunun 

                                                                                                                                                               
bırakılmıştır. Mustafa Kemal, Fransız Le Journal Gazetesi muhabiri Paul Herriot’a verdiği 25 

Aralık 1922 tarihli beyanatta bu hususu şöyle ifade etmiştir: “Azınlıklara gelince, bu konuda 

mübadele konusunu göz önünde bulundurmuştuk. Diğer devletlerin üyeleri de bu zeminde bizim 

fikrimizi takip ve tasvip etmiştir. Ancak, bir fesat ve hıyanet ocağı olan, ülkede ayrılık ve ihtilaf 

tohumları saçan, Hıristiyan hemşehrilerimizin huzur ve refahı için de uğursuzluk ve felaket olan 

Rum Patrikhanesi’ni artık topraklarımızda bırakamayız. Bu tehlikeli teşkilatı memleketimizde 

muhafazaya bizi mecbur etmek için ne gibi bir neden gösterilebilir. Türkiye’nin Rum Patrikhanesi 

için arazisi üzerinde sığınacak bir yer göstermeğe ne mecburiyeti var? Bu fesat ocağının asıl yeri 

Yunanistan’da değil midir?...” Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri..., c.III, s.79.  
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gibi birçok dava olduğu belirtilmiştir. Bu malların Hazine’ye dahil edilerek, satışı 

yapılmıştır. Patriklik, satışların durdurulması için tedbir kararı aldıklarını, vakit, 

nakit ve emek sarf ettiğini bildirmiştir. Mahkemeler, Kayyum İdaresi ile bu 

malların durumunu kontrol etmişlerdir. Bu durum da Patrikliği rahatsız eden bir 

konudur. Çünkü, atanan kayyumlar kendi gösterdikleri idare heyeti vasıtasıyla bu 

malların satışını da yapabilmişlerdir. Bu nedenle, Patriklik bu işlemlere son 

verilerek, malların kendilerine bir an önce tescil ettirilmesi konusunda yardım 

istemiştir.439  

 Demokrat Parti’nin üçüncü defa seçimleri kazanıp iktidara gelmesi 

üzerine, gerek Ortodoks Kilisesi gerekse Ermeni Patrikliği ve çeşitli Ermeni 

cemaatları Başbakan Adnan Menderes’i tebrik etmiş ve kendilerini 

desteklediklerini iletmişlerdir. Hatta, Papa Eftim Erenerol, muhalefetin 

kendisinden önceki seçimlerde de destek istemesine rağmen son üç seçimdir 

Demokrat Parti’yi desteklediğini, bunu da açıkça belirttiğini söylemiştir440

 Dışarıdaki Ermeniler, Türkiye üzerindeki emellerinden vazgeçmemişlerdir. 

Bunun göstergesi olarak ta, her yerde dağıttıkları haritalardır. Bu haritalarda, 

Erzurum ve Van sözde Ermenistan sınırları içinde gösterilmektedir.441  

1960’lı yıllara kadar olan dönemde diğer ülkelerdeki Ermeniler, 

zamanlarının çoğunu yaşadıkları ülkelere uyum sağlama süreci ile geçirmişlerdir. 

Bu dönem, kendi içlerindeki sorunlarla, Ermeni Kilisesi’nin ve siyasî partilerin 

dışarıdaki Ermenilerin bir arada durmalarını sağlayıcı faaliyetleri ile geçmiştir. 

“Diaspora Ermenileri” olarak kendilerini tanımlayan Türkiye ve Ermenistan 

dışındaki Ermeniler, kimliklerini koruyabilmenin yolunu “sözde Ermeni 

soykırımı” iddialarını belleklerinde canlı tutarak, nesilden nesile aktararak devam 

ettirirken, batılı ülkelerin siyasî parti üyeleri de oy uğruna Ermenilerin bu 

                                                           
439 BCA, D: T, F: 30..10.0. Y.No: 133.866..9, 1.12.1953.  

440 BCA, D: T, F: 30..10.0. Y.No: 133.868..1, 29.10.1957 

441 BCA, D: K2, F: 30..10.0. Y.No: 116.734..10, 16.4.1956. Pakistan Demiryolları’na ait yolcu 

tarifesinin arkasında yer alan harita hakkında Dışişleri Bakanlığı nezdinde Pakistan ile görüşme 

yapılarak bu durumun düzeltilmesi için girişimde bulunulmuştur. 
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emellerini, Türkiye üzerine oynadıkları oyunu devam ettirebilmek için ortak bir 

nokta olarak seçmiş ve kullanmışlardır. 

 Ermeniler, bu dönemdeki girişimleri ile Türkiye’den toprak koparamamış, 

amaçlarına ulaşamamışlarsa da, dünya çapında bir kamuoyu ortamı yaratmışlar, 

birbirleriyle irtibata geçerek, kültürel açıdan iletişim içine girmişler ve bir sonraki 

devrenin “Dördüncü Terör Dalgası”nın temellerini atmışlardır. 
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6. BÖLÜM : DÖRDÜNCÜ ERMENİ TERÖRİZMİ (1965-1985) 

 

Türk-Ermeni ilişkilerinin kanlı olaylara dönüştüğü 1878 Berlin 

Antlaşması’ndan günümüze kadar, dört büyük Ermeni terörü gerçekleşmiştir: 

Bunlardan birincisi, 1860’lı yıllarda yaşanan hem Ermeniler hem de destekçileri 

batılı devletler tarafından gündeme getirilen sun’î “Ermeni meselesi” adı altında 

Türklere yöneltilen katliâmlar, suikastler, kundaklamalar ve isyan hareketleridir. 

Ermeni milliyetçileri özerklik ve bağımsızlık isteklerinin emperyalist 

devletlerce dikkate alınmadığını görünce, bu sefer de yeni bir terör metoduyla 

dikkati çekmeğe çalışmışlardır. 1860’lı yıllarda ilk Ermeni cemiyetleri sosyal 

amaçlarla kurulmuştu. 1878’den sonra, Osmanlı toprağı dışındaki Ermenilerin 

etkisiyle ihtilâlci amaçlara yönelmişlerdi. İstanbul, Trabzon, Van ve Erzurum’da 

örgütlenerek basın yoluyla da amaçlarını yerine getirmeyi hedeflemişlerdi. 442

İlk terör dalgasını hatırlayacak olursak, isyan çıkaran bazı Gregoryen 

Ermeniler yanında özellikle Sivas ve Diyarbakır’daki Fransa’nın desteğini alan 

çok sayıda Katolik Ermeni de vardı. 1839’dan sonra Amerikan Protestan 

misyonerlerin bölgede faal olmasıyla bazı Ermenileri kendi kiliselerine 

çekmişlerdir. Ermeni davasını ise sürgündeki Hınçak’lı iki grup benimsemiştir: 

Biri yarı Marksist Hınçak hareketiydi. 1887’de Cenevre’de kurulmuştu. 443 Siyasî 

                                                           
442 İstanbul’da 1860’ta kurulan “Hayırseverler Cemiyeti-Benevolent Union” Çukurova (Kilikya)’yı 

kalkındırmak amacıyla kurulmuştur. Kurucularından Mıgırdıç Beşiktaşyan’ın 1862’deki Zeytun 

isyanında adı geçmektedir. Ayrıca, “Fedakârlar Cemiyeti”, “Ararat”, “Mektebsevenler”, 

“Şarklı”, “Ermenistan’a Doğru”, “Kilikya” cemiyetleri kurulmuş, bunlar daha sonra “Birleşik 

Ermeni Cemiyeti”ni oluşturmuşlardır. 1872’de de Van’da Rusya’nın desteği ile “İttihat ve Halas”, 

1878’de “Kara Haç” cemiyetleri kurulmuştur. Bütün bu cemiyet üyeleri, yalnız Türkleri değil, 

fikirlerini onaylamayan Ermenileri de öldürmekten geri durmamıştır. Süslü vdl. Türk 

Tarihinde..., s.168., Ayr.bkz. Yavuz Ercan, Osmanlı İmparatorluğunda Bazı Sorunlar ve 

Günümüze Yansımaları, Ankara 2002, s.61. 

443 Palmer, Son Üç Yüz Yıl..., s.184. 



amacı Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermenistan devleti444 kurarak bunu Rus ve 

İran Ermenistanlarıyla birleştirmekti. Ermeniler, İtilaf Devletleri tarafında Birinci 

Dünya Savaşı’na katılmışlardır. Sonra da aynı derecede radikal ama daha az 

Marksist Taşnak (Daşnagtzutiun) Örgütü445 ve “Ermeni İhtilâlci Cemiyetleri 

Federasyonu”446 1890’da Tiflis’te kurulmuştur. Öte yandan, Rusya’nın Ermeni 

özerkliğine gösterecek hoşgörüsü yoktu. Ruslar ülkelerindeki azınlık grupları 

Ruslaştırma politikası çerçevesinde Ermenileri de bu politikalarına dâhil 

etmişlerdir.447

Taşnaklar Doğu ve Batı Ermenistan olmak üzere Rus ve Osmanlı 

Hükûmetleri’ne federatif bağlarla bağlı iki bağımsız devlet kurmak istemişlerdir. 

1917’den sonra da bu kararları değişmemiştir. Tiflis’te 1917’de toplanan Rus-

Ermeni Ulusal Kongresi’nde Taşnak Partisi baskın çıkmıştır. Sayıca az olan 

Ermeni Bolşeviklerin Kafkaslardaki etkinlikleri sınırlanmıştır.448

                                                           
444 İran ile Rusya arasında yapılan 1828 Türkmençay Antlaşması’na göre gerek İran, gerekse de 

Rusya arasında halk için istedikleri yerlere göç etme hakkı tanınmıştır. Bu antlaşma Azerbaycan 

halkının katılımı olmadan bölgeyi ikiye ayırmıştır. 1813’te zapt edilen topraklardan Karabağ, 

Gence, Şirvan, Bakü, Guba, Revan ve Nahcivan hanlıkları Rusya’nın hâkimiyetine geçmiştir. 

Çoğunluğu oluşturan Türk halkı görmezlikten gelinerek burası Ermenistan vilâyeti denilen yeni bir 

idari devlet birimine dönüştürülmüştür. Revan Hanlığı Çarlık tarafından kaldırılmış ve ileride 

kurulacak olan Ermenistan Devleti’nin esasını oluşturmuştur. Rusya’ya ilhak edilene kadar Doğu 

Ermenistan’ın 169.155 kadar nüfusunun 57.305’i yani %33.8’i Ermeni, 84.089’u yani %49.7’si 

Müslüman Azeri, 96.911’i yani %16’sı Kürt, 850’si yani % 0.5’i diğer milletlerdendir. Emin 

Arifoğlu Şıhaliyev, Türkiye ve Azerbaycan Açısından Ermeni Sorunu, Tarih, Gerçekler ve 

Olaylar, Ankara 2002, s.32. 

445 'Türkü, Kürdü, nerede ve hangi şartlarda görürsen öldür. Gericileri, sözünden dönenleri, 

Ermeni hafiyelerini, hainleri öldür, intikam al.” Taşnaklar’ın Osmanlı dönemindeki 

sloganlarındandır. Sedat Laçiner, “Ermeni İddiaları ve Terör”, Journal of Turkish Weekly 

http://www.turkishweekly.net/turkce/makale.php?id=78#,2005.

446 Süslü vdl. Türk Tarihinde..., s.172. 

447 Palmer, Son Üç Yüz Yıl..., s.184. 

448 Rubina Peroomian, “Dashnaksutiun-Bolshevik Relations, 1918-20: Dashnaktsution’s Quest for 

Peaceful Coexistence”, Armenian Review,vol.46, No:1-4/181-184 (1993), s.157. 
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Taşnakların 1892’de Tiflis’te yaptıkları genel kurul toplantısında ilk “Fedaî 

Harekâtı” başlatılmış ve teşkilatlandırılmıştır. XX. yüzyılda Arap dünyasındaki 

teröristlerin öncü olarak kabul ettiği bu terör örgütü, timler kurarak faaliyetlerini 

sürdürmüş ve Osmanlı Devleti sınırlarından içeri sızarak katliâmlarını 

gerçekleştirmiştir. NEMESIS449 grubu ise aynı terör örgütüne dâhildir. Bu grup 

tarafından, 1919 yılında Erzurum’da toplanan “IX. Taşnak Dünya Kongresi’nde”, 

sürgündeki eski Osmanlı yetkililerinin izlenmesi ve öldürülmesi kararı alınmış ve 

bir “İntikam Harekâtı” olarak düzenlenmiştir. Hınçak Partisi gibi Marksist görüşlü 

Ramgavarlar “Ermeni Demokratik Liberal Parti” adı altında örgütlenmişlerdir. 

Massachussets merkezli bu parti, 1908’te İstanbul’da kurulmuş ve Ermeniliğin 

kurtarılması için uluslararası Ermenilik adı altında dağınık örgütlerin sıkı bağlar 

kurmasını, daha etkin örgütlenmelere gidilmesini amaçlamıştır.450

Taşnak Ermeni İhtilâl Cemiyeti’nin İstanbul Komitesi Merkezi imzalı, 1896 

Ağustosu’nda yayınlanan beyannamede basın serbestliğine kadar 12 maddeli ve 

her türlü isteklerini içeren bir programını şöyle sonuçlandırmıştır. “Öleceğiz, bunu 

biliyoruz. Fakat, Ermenilerin iliklerine kadar işlemiş olan ihtilâl hissi kişisel 

haklarımıza sahip oluncaya kadar ve bir Ermeni kalmayıncaya kadar Osmanlı 

Hükûmeti’ni tehditten geri kalmayacağımızı gösterir”451. 

Ermeni terörünün birinci dalgası olan isyanlar452 özellikle 1895-1896 

yıllarında Doğu Anadolu bölgesinde yaygınlaşmıştır. Bu bölgedeki şehirler komşu 

illere göre daha az zengin ve refah seviyesi düşük iller olduğu hâlde, çıkan 

isyanların altında başlıca üç neden yatmaktaydı: Ermenilerin siyaset alanındaki 

malum ilerlemeleri; milliyetçilik, özgürlük ve bağımsızlık duygularının Ermeni 

kamuoyunda gelişmesi; Batılı devletlerin bu fikirleri kullanarak Ermenileri 
                                                           
449 Kod adı “NEMESIS” olan bu harekâtın başına Sahan Natali adında Ermeni asıllı bir Amerikalı 

getirilmiştir. Harekâtın sonunda 15 Mart 1921’de Talat Paşa Berlin’de, 5 Mart 1921’de Sait Halim 

Paşa Roma’da, Bahaddin Şakir ve Cemal Azmi Beyler 17 Nisan 1922’de Berlin’de ve Cemal Paşa 

25 Temmuz 1921’de Tiflis’te şehit edilmişlerdir. 

450 Şıhaliyev, a.g.e., s. 78. 

451 Binbaşı Mehmed Sadık, a.g.e., s.21. Mayewsky, a.g.e., s.14. 

452 Vefa, a.g.e., s.17. 
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kışkırtmaları ve bunu da Ermeni papazlarının istekleri ve çabaları ile 

yaymalarıydı. Ermeniler tarafından çıkartılan bu isyanların Karadeniz’in ortasında 

Trabzon’dan başlayan ve Adana hattına kadar olan çizgide Türkiye haritasını 

ortadan ikiye bölen bir düzlemin doğu bölgelerinde yer aldığı göz önüne alınırsa, 

bunun altında yatan başka nedenler dikkate alınmalıdır. Bu bölgenin stratejik 

önemini o dönem Osmanlı Hükümetleri yeterince fark edemese de, aslında 

isyanların maden açısından zengin olan, petrol ve su kaynaklarının453 olduğu 
                                                           
453 Dünyada 200 ülke içinde su kaynaklarında 40. sırada olan Türkiye, doğu ve güneydoğu 

bölgelerinin su ihtiyacını karşıladığı gibi, teröre destek veren Suriye’ye Dicle ve Fırat üzerindeki 

barajlarından bedava su sağlamaktadır. Bulgaristan’a ise sulama dönemlerinde su parası 

ödemektedir. İleride doğabilecek su savaşlarında kilit nokta Türkiye’dir. Bu durumu Türkiye’nin 

kendi lehine kullanabilmesi için sistemli, iyi bir devlet politikası çizilmelidir. Hulki Cevizoğlu, 

Ceviz Kabuğu Programı, 16 Aralık 2005, Kanal-Türk. Yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri 

olan su son yıllarda dünya kamuoyunun ve Birleşmiş Milletler (BM) dâhil uluslararası ve bölgesel 

örgütlerin gündeminin ön sıralarına yerleşmiştir. Bu durum hızla artan su ihtiyacının 

giderilmesinde karşılaşılan güçlükler ile su sıkıntısının gelecek 20-25 yıl içinde birçok bölgede su 

krizine dönüşme beklenti ve endişesinden kaynaklanmaktadır. Mevcut veriler bu endişelerin yersiz 

olmadığını göstermektedir. Bazı bölgelerde ve özellikle Orta Doğu’da krizin ciddi boyutlara 

varabileceği tahmin edilmektedir. Krizin sınır aşan suları ve bölgeye denizden ve karadan su 

transferi projeleri nedeniyle Türkiye’yi de yakından ilgilendirmesi ve etkilemesi kaçınılmaz 

görünmektedir. Küresel boyuttaki sorunlardan biri de yeryüzündeki su kaynaklarının zamansal ve 

mekansal olarak eşit dağılmamış olmasıdır. Bazı bölgeler çok fazla miktarda suya sahip olurken 

bazı bölgeler su kıtlığı çekmektedir. Örneğin Amazon Nehri’nden saniyede Atlas Okyanusu’na 

akan su miktarı New York şehrinin üç yıllık su tüketimine eşittir. Durumun ciddiyeti karşısında 

BM Binyıl Bildirisi’nde güvenli içme suyuna sahip olmayan dünya nüfusunun, Dünya 

Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi sonucunda yayınlanan Eylem Planı’nda ise sağlık ve temizlik için 

gerekli olan suya sahip olmayan nüfusun 2015 yılına kadar yarıya indirilmesi hedefleri konulmuş 

ve BM üyesi ülkeler, uluslararası örgütler ve tüm ilgililere bu hedeflere erişilmesi için çaba 

göstermeleri çağrısında bulunulmuştur. Suyun son yıllarda uluslararası gündemdeki konuların 

başında yer almasının bir diğer nedeni de bazı ülkelerin, çeşitli düşünce kuruluşlarının, akademik 

çevrelerin ve bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) hazırladıkları rapor ve senaryolarda 21. 

Yüzyıl’da çatışmaların bir kısmının su nedeniyle çıkacağı ve su kıtlığının yol açacağı 

anlaşmazlıkların dünyada istikrar ve barışı tehdit edeceği yönündeki görüş ve iddiaları olmuştur. 

Buna paralel olarak, gelecekte su yüzünden çıkması muhtemel krizlerin yönetimi ve çatışmaların 

önlemesine yönelik mekanizmalar üzerindeki çalışmalar hızlandırılmıştır. Forum ve Bakanlar 

Konferansı kurak ve yarı kurak iklim kuşağında yer alan, sınırlı su kaynaklarına sahip olan, buna 

karşılık nüfusu hızla artan Türkiye açısından da bilindiği gibi büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin 
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jeopolitik açıdan önemli bir bölgede emperyalist güçler tarafından bilinçli olarak 

çıkartıldığını, böylece, bölgenin gelişmesinin engellenerek geri bırakılmasının 

sağlandığını ve bu şekilde de daha kolay bölgeye etki edebilecekleri bir ortam 

yaratıldığını söyleyebiliriz. Bu nedenle, batılı devletler ve Rusya uyguladıkları 

jeostratejik “böl ve yönet” yöntemi ile emellerine kavuşmak istemişlerdir. 

İkinci terör dalgası, yine Ermeniler ve destekçilerince Birinci Dünya Savaşı 

ve Millî Mücadele yıllarında öne sürülen sözde “Ermeni soykırımı” masalıyla 

cephelerde mücadele veren Türk milletine karşı Ermeni çetelerince yapılan 

katliâmdır.   

Üçüncüsü ise Lozan Konferansı’nda umduklarını bulamayan Ermenilerin 

Osmanlı eski bakan ve idarecilerine karşı gerçekleştirdikleri cinayetlerdir ki, bu 

dönem de Talat, Cemal, Sait Paşa’larla, Bahattin Şakir, Cemal Azmi Beyler’e 

yapılan suikastlerle sonuçlanmıştır. 

                                                                                                                                                               
gerçekleştirmekte olduğu Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) gibi suya dayalı büyük kalkınma 

projeleri, hızlı şehirleşme ve sanayileşmenin neden olduğu ek su gereksinimi ve sınır aşan sular 

konusunda komşularıyla çözüm bekleyen meseleleri bulunmaktadır. Dicle Nehri üzerindeki Ilısu 

ve Çoruh Nehri üzerindeki Yusufeli gibi önemli baraj projelerimize karşı bazı baskı grupları ile 

baraj karşıtı STK’ların yürüttüğü kampanyalar, su projelerimiz için dış finansman sağlanmasında 

karşılaşılan güçlükler, karşılaşılan diğer başlıca sorunları oluşturmaktadır. Bu hususlar birlikte 

değerlendirildiğinde su konusunun tüm boyutlarıyla tartışıldığı bu tür uluslararası forumlara 

Türkiye’nin etkin katılımının önemi ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin su konularındaki öneminin ve 

ağırlığının bölgedeki su kıtlığının yakın bir gelecekte krize dönüşmesi ihtimali nedeniyle giderek 

artacağı tahmin edilmektedir. Bu durum, aynı zamanda Türkiye’nin sorumluluklarını da 

artıracaktır. Sınır aşan sular konusunda gerçekleştirilmeye çalışılan ve genellikle aşağı kıyıdaş 

ülkeleri kayırıcı nitelikte olan kodifikasyon çalışmalarının önümüzdeki yıllarda yoğunluk 

kazanacağı, Avrupa Birliği’nin de su konusundaki mevzuat ve uygulamalarını geliştireceği ve 

aday ülkeleri uygulama kapsamına alması beklenmektedir. Bu durumda Türkiye’nin suya dayalı 

projelerini biran önce tamamlaması, su konularında uluslararası platformlardaki gelişmeleri 

yakından izlemesi ve su politikasını yeni gelişmeler ışığında gözden geçirmesi giderek artan bir 

önem kazanmaktadır. 

http://www.disisleri.gov.tr/MFA_tr/DisPolitika/AnaKonular/TurkiyeninSuPolitikasi/SuforumuMit

hatRende.htm 
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Dördüncü Ermeni terör ve cinayet serisi ise 1973’ten 1985’e kadar 

Türkiye’deki ve genellikle de yurtdışındaki Türk temsilciliklerine, diplomatlarına 

karşı  yöneltilendir. Öncekiler, bazı istisnalar dışında, Türkiye’deki ve yurt 

dışındaki Ermeniler ve profesyonel terör teşkilatları (komiteler, gönüllü alayları, 

gazeteler) tarafından yapılırken, üçüncü terör hareketleri, profesyonel örgütlerle 

birlikte hareket eden teroristler (Tehlirian vb.) tarafından, sonuncusu ise Türk 

düşmanı uluslararası terör teşkilatlarıyla işbirliği içindeki profesyonel Ermeni 

terör teşkilatları tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde, son olmasını 

dilediğimiz dördüncü terör dalgasını irdeleyeceğiz. 

 

6.1.  50 Yıl Sonra Başlatılan Yeni Terör Hareketi :  

        Ermeni-Rum Terörizmi 

1914-1922 yılları arası yaşanan ikinci ve üçüncü Ermeni terörlerine daha 

önceki bölümlerde ayrıntılarıyla değinmiştik. Daha sonraki yıllarda 

örgütlenmelerine devam eden Ermeniler, bütün dünyadaki Ermenilerin 

birlikteliğini sağlamak için psikolojik bir savaş yürütmüşlerdir. 1965 yılını, 24 

Nisan 1915’teki elebaşılarının yakalanması ve tutuklanmasının 50. yılı olarak 

anmaya başlamaları, yeni bir terör dalgasının da habercisi olmuştur. 

İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Ermeni iddiaları, yirmi yıl sonra 1965’lerde 

bu defa dinî-siyasî-kültürel bir havaya bürünerek tekrar gündeme getirilmiştir. 

Dünyanın her tarafındaki Ermeni patrikhane ve kiliseleri, eğitim-öğretim 

kurumları, siyasî kuruluşları harekete geçmiş ve sözde Ermeni katliâmının 50. 

yıldönümünü anmak amacıyla “24 Nisan 1915”’i, sözde “Ermeni Soykırım Günü” 

olarak ilân etmişlerdir. 1965’ten itibaren de bu gün dünyanın her tarafındaki 

Ermeniler tarafından anılmış, klâsik iddialar tekrarlanmış ve her Ermeni 

toplantısında olduğu gibi Türkler karalanmaya devam edilmiştir. 

Bu işbirliği, Etiyopya’nın başkenti Adisababa’da 17-25 Ocak 1965 tarihinde 

İmparator Haile Selase’nin koruyucu başkanlığında Patrik I. Horen (Beyrut’taki 

Antilyas Kilisesi’nde “Çukurova (Kilikya) Katağigosu”), Başpiskopos Makaryos, 
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Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kipriyanu ve diğer ruhanî ve siyasî liderlerin katılımıyla 

yapılan toplantıda resmen ve fiîlen ilân edilmiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyi’nde de Kıbrıs konusunda Türkiye ve Kıbrıs Türkleri suçlanırken, 

Ermenilerle yapılan işbirliği sonucu, sözde Ermeni katliâmının 50. yıldönümünün 

de anılacağı açıklanmıştır. Bu durum, Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele 

yıllarında Batı Anadolu ve Kıbrıs’taki Rum-Ermeni işbirliğinin yeniden ve dinî-

siyasî olarak uygulamaya konulduğunu göstermektedir. 24 Nisanların bundan 

böyle anılması ve Kıbrıs Rumlarıyla Ermenilerin ortak mücadele etmesi kararı 

alınmıştır. Böylece 24 Nisanlar, 1965’ten bu yana anılmaktadır.454 Aslında, 

Ermeni ve Rumların işbirliği açısından 1965 yılı bir ilk değildir. Aralarındaki 

ilişki 1918 yılına kadar dayanmaktadır. 6 Aralık 1918’te Rum ve Ermeni kiliseleri 

Türklere karşı hareket etmek üzere Anadolu’da Rum-Ermeni Birliği Komitesi’ni 

kurmuşlardı. Millî Mücadele yıllarında Doğu Anadolu’daki Ermeni hareketlerine 

baktığımızda, Batı Cephesi’nde Yunan işgalinin başlamasıyla Yunan üniforması 

giyerek Türklere karşı savaşmışlardır.455 Bölgeden Yunanlılarla birlikte 

Yunanistan’a gönderilmelerinin sebebi de budur.456

1965 yılındaki bu faaliyetler, hem dünyanın her tarafındaki Ermenileri 

bilinçlendirmeye, hem de dünya kamuoyunu etkilemeye yönelik olmuştur. 

Türkiye dışındaki Ermeni toplumunun özellikle bu konuya dört elle sarılmasının 

en önemli nedeni, yaşadıkları Amerika, Kanada ve Avrupa Birliği’ne üye 

                                                           
454 Sakarya, a.g.e., s. 439 

455 Nuri Köstüklü, “Batı Cephesi Mıntıkasında Millî Mücadele Karşıtı Ermeni-Rum Faaliyetleri”, 

Ermeni Araştırmaları, 1. Türkiye Kongresi Bildirileri, Ankara 2003, cilt 1, s. 529. Batı 

Cephesinden kastedilen İzmit, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Kütahya sancakları ile, Afyonkarahisar, 

Isparta, Burdur, Denizli, Muğla, Antalya, Manisa sancakları ve Aydın vilâyetidir. Bolu’dan 

Antalya’ya çekilen bir hattın batı kısmını kapsamaktadır. Bu bölgede 1918’teki Rum-Ermeni 

işbirliği sonucu büyük bir vahşet yaşanmıştır. Bölgede Türk nüfusu 3.639.626, Rumlar 548.643, 

Ermeniler 168.426’dır.  

456 Nitekim, Yunanlıların bölgeden boşaltılması yanında Ermenilerden de bazıları sevk edilmiştir. 

Yunanistan’a giden ve mübadele sırasında yer değiştiren Ermenilerden, 1923 yılında 50.000 kadarı 

bu sefer Milletler Cemiyeti’nin kararı ile Sovyetler Birliği’ne sevk edilmiş ve bu iş için de 5 

milyon dolarlık bir bütçe ayrılmıştır. Konu için bkz. Malkasian, a.g.m., s.352. 
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ülkelerdeki üçüncü nesil Ermeni gençlerinin bu toplumlar içinde kültürel 

bakımdan asimile olmaya başlamaları, yani millî kimliklerini kaybetmek üzere 

olmalarıdır. Dışarıdaki Ermeni toplumu, bu anma günlerini ve soykırım yasa 

tasarılarını, millî kimliklerini korumak ve canlı tutmak için bir faaliyet alanı 

olarak kullanmaktadır.  

Burada göze çarpan husus, Ermeni sorununun bu boyut ile ortaya çıkarıldığı 

tarihin, Türkiye-Yunanistan arasındaki Kıbrıs konusundaki gelişmelerin tarihi ile 

denk düşmesidir. Ermeni sorunu, bundan sonra, Türkiye’nin Kıbrıs başta olmak 

üzere bütün millî meselelerinde “sıkıştırılmaya” çalışıldığı dönemlerde, başka 

sorunlarla birlikte veya tek başına karşısına çıkarılmıştır. Bu mesele kullanılarak 

Türkiye millî konularından taviz vermeye zorlanmaktadır. 

Bu dönemde olayların gündeme gelmesi 24 Nisan 1965'te Fransa'daki 

Ermeni Kilisesi'nde Manukyan'ın yönetiminde bir dinî tören yapılmasıyla 

başlamıştır. Aynı günün akşamında bir yürüyüş düzenleyen Eski Muharipler 

Derneği, Fransa'daki Meçhul Asker Anıtı'na bir çelenk koymuştur. Ertesi gün de 

Notre Dame Kilisesi'nde bir başka ayin düzenlenmiştir. Bütün bu çalışmalar, 

soykırımı dünya kamuoyunun gözünde meşrulaştırma çabalarındandır. 

Cumhurbaşkanı Sunay'ın Paris gezisi sırasında da bu kez Fransa'daki 

Ermeniler gazete yoluyla propaganda yapmışlardır. 2 Nisan 1967'de The New 

York Times Gazetesi'nde Ermeni iddialarını savunan bir ilân yayınlanmıştır. 

Amerika Millî Ermeni Komitesi tarafından verilen ilânda; Ermeni sorununun BM 

gündemine alınması istenmiştir. Hrant Samuel imzasıyla yayınlanan makalede 

şöyle denilmiştir: "Paris Ermenileri, General Sunay'ı misafir ederek vatanına 

karşı hürmet ve saygılarını açıklamışlar; Türk Cumhurbaşkanı'na karşı 

tezahüratta bulunmuşlardır. Yalnız şurasını belirtmek isteriz ki, bu, Ermenilerin 

Türkiye'den bir istekleri yok demek değildir. Durmadan haklı davamıza, sükunet 

içinde ve siyasî yollardan yürüyerek mücadele edecek ve bir çözüm yolu bulmaya 

çalışacağız."457

                                                           
457 Sakarya, a.g.e., s.457. 
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Avrupa gezisine çıkan Patrik I. Horen, Kıbrıs'ta Makarios ile görüşmüştür. 

Bu görüşmenin hemen ardından Kıbrıs basınında kışkırtıcı yayınlar 

yayınlanmıştır. Bu sırada merkezi Lübnan'da bulunan Ermeni Ramgavar Partisi, 

kuruluşunun 45. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı bir bildiride; ulaşmak 

istedikleri amacın "Ermenilere ait olup, Türkler tarafından ele geçirilen 

toprakları saptamak; Ermenilerin bağımsızlık ve hürriyet çabalarını yine hür ve 

demokratik bir anlayış içinde gerçekleştirmek" olduğunu açıklamıştır. 

Ermeni komitecileri, kendi varlıklarını ve çıkarlarını koruyabilmek için, 

bulundukları ülkelerde yürüyüş, konferans ve protestolar düzenlerken, İstanbul 

Ermeni Patriği Başpiskopos Şinork Kalusyan, bu tür olaylara karşılık olmak üzere 

6 Şubat ve 4 Nisan 1967'de dünya kamuoyuna birer açıklama yapmıştır. Kalusyan 

açıklamasında, Lozan'dan sonra "Ermeni Sorunu" diye bir şeyin kalmadığını ve 

gelişmeleri üzüntüyle karşıladığını belirtmiştir. Ancak, bazı düzenlemelerin 

kendilerine kısıtlama şeklinde yansıtıldığını da ifade etmiştir. Bu düzenlemeler 

dışarıdaki Ermeniler tarafından saptırılarak, Amerikan Senatosu’ndaki 

temsilcilerine aktarılmış ve bu temsilciler de durumu Türkiye’de yaşayan 

Ermenilerin Türkleştirilmesi olarak yorumlamışlardır. 1960 yılı nüfus 

sayımlarında 52.756 olarak tespit edilen Ermeni kökenli Türk vatandaşlarının 

durumu ile ilgili olarak 1974 ve 1976 yıllarında da benzer açıklamalarda 

bulunmakla birlikte, dışarıdaki Ermeniler Başpiskopos Kalusyan’ın açıklamalarını 

Türk yetkililerinden korktuğu için bu yönde beyanlar verdiği şeklinde 

yorumlamışlardır. Kalusyan ayrıca, öğretim kurumlarına Müdür Yardımcısı 

olarak bir Türk’ün atanmasını kendilerini denetleme olarak görmüşlerdir.458 

Ancak, bu uygulamanın Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğünü korumak açısından 

önemli olduğu unutulmamalıdır: “İtimat kontrole manî değildir”.  

Lübnanlı Müslüman ve Hıristiyan Araplar, 1969 yılında sözde Ermeni 

katliâmının 54. yıldönümünü birlikte anmışlardır. Lübnan Hükûmeti, yas 

                                                           
458 Hearings Before the Subcommittee on Foreign Assistance of the Committee on Foreign 

Relations United States Senate, 95. Congress Second Session on S.2846, to amend the foreign 

assistance act of 1961 and the arms export control act and for other purposes, April 25 and 26 and 

May 1 and 2, 1978, Washington 1978, s.334. 
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tutmaları için 24 Nisan'da Ermeni memurlarına izin vermiştir. 24 Nisan 1969'da 

Türkiye ve İsrail aleyhinde gösteriler yapılmıştır. 

"Ermeni Ölülerini Anma Günü" olarak ilân edilen 24 Nisan 1969'da, 

İngiltere'de yaşayan genç Ermenilerden oluşan bir grup, Türk elçiliğinin önünden 

geçerek Türkiye'yi protesto etmişlerdir. Türk düşmanlığı, Amerikan 

üniversitelerinde de kendini göstermiştir. Agop Kevorkyan ismindeki zengin bir 

Ermeni, New York Üniversitesi'ne 30 milyon TL bağışlamak suretiyle 

üniversitenin "Doğu Enstitüsü"nü kapattırarak yerine "Ermeni Dili ve Tarihi 

Enstitüsü"nü kurdurtmuştur. Latin Amerika'daki Ermeniler, 24 Nisan 1965'te 

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde olayların 50. yıldönümü dolayısıyla bir gösteri 

düzenlemişlerdir. Aynı gün, Brezilyalı Ermeniler tarafından kaleme alınan "1915 

Ermenilerin Macerası" isimli piyes sahnelenmiştir. 

Ermenilere yapıldığı iddia edilen katliâmın 60. yıldönümü dolayısıyla 

1975’te de Beyrut’ta 50.000 kişi, Tahran’da 20.000 kişi, Atina, Paris, Marsilya, 

New York’ta 100.000 kişi, Boston, Los Angeles, Buenos Aires’te 100.000 kişi ve 

Montevideo’da birçok kişi büyük gösteriler yapmışlardır. Londra, Münih, Ottowa, 

Sidney gibi şehirlerde de daha küçük çapta gösteriler gerçekleşmiştir. Türk lobisi 

de 1975’te Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun Ceneva’da toplanan 

alt komisyonunda görevli bağımsız raportörün tarafsızlığı hakkında binlerce 

mektubu komisyona göndermiş, Ermenilerin Türklere yaptıklarını protesto 

etmiştir. Ermeniler buna karşılık Türkiye’nin sözde Ermeni soykırımını 

tanımasını, geri dönmelerine izin verilerek Türkiye’deki toprakların Ermenilere 

iadesini istemişlerdir.459  

Kıbrıs Rum Demokratik Partisi’nin 1977 yılında yayınladığı bildiride, 

“...Kıbrıs Helenizmi, Ermeni mücadelesini hudutsuz biçimde destekleyecektir...” 

şeklindeki ifadesinden sonra Rum yönetimi başkanı Kipriyanu, Ermeni Patriği 

Kohen tarafından Ermeni davasına hizmetleri nedeni ile Kilikya Haçı nişanı ile 

                                                           
459 Hearings Before the Subcommittee..., s.349. 
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ödüllendirilmiştir.460 Aradan geçen 20 yıldan sonra, Rum tarafı özellikle de 

Yunanistan, “düşmanımın düşmanı dostumdur” anlayışı ile Türkiye üzerine 

politikalarını belirlemiştir. Bunun örneği de PKK’ya461 yaptığı yardımlardır. Bu 

yardımı ise dolaylı olarak yapmıştır. Çünkü, PKK terörist bir örgüt olarak ilân 

edildiğinden ve bu örgütü savunan ülkeler de zan altında kaldığından, Yunanistan 

özellikle son yıllarda temkinli davranmış ve dolaylı destek olmuştur. Bu nedenle, 

Abdullah Öcalan’ın462 Yunanistan’a gitmesi bu doğrultuda değerlendirilmelidir, 

çünkü, hiçbir yerden kabul görmemiş, Yunanistan’dan böyle bir talepte 

bulunmuştur.463

Ancak, Türkiye’deki Ermeniler bu yıllarda bir sorun olmaz iken, hatta 

Ramazan Bayramı münasebetiyle Türkiye Ermenileri Patriği Şinork Kalusyan’ın, 

Türkiye Hahambaşı Rav. D. Asseo ve Kudüs-ü Şerif Temsilcisi Başrahip 

Jeannis’in Başbakan İsmet İnönü’ye tebrik telgrafları,464 azınlıkların Müslüman 

halkla birlikte uyum içinde yaşadıklarını göstermiştir. Türkiye dışında Ermeniler 

                                                           
460 Ercan Çitlioğlu, “Ermeni Terörü Üzerine Analiz”, Ermeni Araştırmaları, 1. Türkiye 

Kongresi Bildirileri, cilt 2, s. 431.  

461 Kürdistan İşçi Partisi (Partiya Karkerên Kurdistan, Kurdistan Workers Party), Türkiye'de 

yaygın olarak kullanılan adı PKK, ayrıca KADEK ve Kongra-Gel isimlerini kullanmış olan, 

kendisine Türkiye'nin güneydoğusu, Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeydoğusu ve İran'ın 

kuzeybatısını kapsayan (kendi tanımlamasıyla Kürdistan) bölgede bir devlet kurmayı amaçlayan 

örgüttür. PKK, ideolojik yapısı Marksist-Leninist Kürt milliyetçiliği içeren etnik ayrılıkçı bir 

organizasyondur. Politik amacına ulaşmak için sivil ve askeri hedeflere güç kullanma tehdidi 

kullanan terörist bir örgüttür.  

462 Bölücü terörist elebaşı Abdullah Öcalan, Ermeni Yazarlar Birliği tarafından "Büyük Ermenistan 

hayali fikrine olan katkılarından dolayı" onur üyeliğine seçilmiştir. Ermeni Halk Hareketi'nin 

bünyesinde, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi bir Kürdistan Komitesi oluşturulmuştur.  

http://www.kulturturizm.gov.tr/portal/turizm_tr.asp?belgeno=1652, Ayr.bkz. Greece and PKK 

Terrorism I-II, The Story of Greek Support to Öcalan, Ministry of Foreign Affairs, Ankara 

Şubat-Nisan 1999. 

463 Helsingin Sanomat, Johanna Vesilalio: Latest Dispute Between Greece And Turkey, Greece’s 

Kurdish Policy Vacillating, 17 Şubat 1999, Exceprts and Summaries From New Reports, 

Commentaries and Statements on Abdullah Öcalan and the PKK II, s.5. 

464 BCA, D: T1, F: 30..10.0. Y.No: 133.871..5, 8.3.1962 
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örgütlenmeğe, Türkiye aleyhinde kampanyalar yürütmeğe devam etmişler, 

Türkiye’deki Ermeniler de bu faaliyetlere hep soğuk bakmışlardır. Oyuna 

gelmeyerek 24 Nisan 1965 günü Taksim Cumhuriyet Anıtı’na bağlılıklarını 

göstermek adına çelenk bırakmış ve dışarıdaki Ermenileri protesto etmişlerdir. 465 

Görüldüğü üzere, bu yıllarda Türkiye Ermenilerinin Türkiye aleyhindeki 

faaliyetlere bakışları hep sağduyulu olmuştur. 

 

6.2. ASALA Terör Örgütü’nün Kuruluşu ve Faaliyetleri 

Bugün dünyada Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bölmeye, 

parçalamaya, yok etmeye yönelik çok sayıda terör örgütü vardır. Bu terör grupları 

içinde Ermeni asıllı olanlar önemli bir yer tutmaktadır.  

Uluslararası terör teşkilatlarıyla işbirliği içindeki Ermeni terör teşkilatları, 

aynı zamanda Türkiye’yi bölmek, parçalamak için Doğu Anadolu’da ve yurt 

dışında faaliyet gösteren PKK (bugünkü adıyla KADEK/KONGRA-GEL)466 

                                                           
465 BCA, D: E4, F: 30..10.0. Y.No: 64.395..9, 28.4.1965. 

466 “Yeni ve meşru bir örgüt” görüntüsü verme politikasına uygun olarak ve uluslararası 

kamuoyunu inandırmak amacıyla örgüt, ismini Nisan 2002’de KADEK (Kürdistan Özgürlük ve 

Demokrasi Kongresi) olarak değiştirmiş, PKK’nın tarihî görevini tamamladığını ve artık siyasî bir 

kuruluş olarak tanınmak istediğini ileri sürmeye başlamıştır. Ekim 2003’te örgüt ismini bu kez 

KONGRA-GEL (Kürdistan Halk Kongresi) olarak değiştirmiştir. Bu karar, 15 Ekim 2003 

tarihinde Irak’ta yapılan bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuştur. Bununla birlikte, isim 

değişikliklerine rağmen örgütün liderlik kadrosu aynı kalmıştır. Bugün PKK/KONGRA-GEL hâlâ 

Abdullah Öcalan ve PKK ile ilişkili “Kürt Ulusal Kongresi”nin eski bir üyesi olan Zübeyir Aydar 

tarafından yönetilmektedir. Öte yandan, Murat Karayılan ve Cemil Bayık gibi PKK’nın kurucu ve 

önde gelenleri örgüt içerisinde önemli roller üstlenmeye devam etmektedirler. PKK/KONGRA-

GEL in önde gelen birçok yöneticisi Kırmızı Bültenle aranan uluslararası tanınmış suçlulardır. 

PKK/KONGRA-GEL militanlarını muhafaza etmekte ve yeni militanlar devşirmeye devam 

etmektedir. PKK militanları, 6 Ağustos 2003 tarihinde 6 aylık bir süre için yürürlüğe giren ve suça 

karışmamış örgüt mensuplarına af getiren “Topluma Kazandırma Yasası”ndan faydalanmamış ve 

adalete teslim olmamışlardır. Örgütün 1999 yılından beri sürdürdüğünü ifade ettiği sözde tek 

taraflı ateşkesin 1 Haziran 2004 tarihinden itibaren sona ereceğini ve meşru savunma mantığı 

çerçevesinde saldırıya karşılık vereceğini ilân eden 29 Mayıs 2004 tarihli bildirisi de örgütün 
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işbirliğiyle, Suriye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile çok yakın 

irtibatta olmuşlardır. Bunlar, Türkiye’ye ve Türk insanına yönelik her türlü 

cinayeti geçekleştirirken, aynı zamanda uyuşturucu madde467 ve silâh kaçakçılığı, 

kara para aklama, adam kaçırma eylemleri, Türk insanını karalama ve 

menfaatlerini engelleme faaliyetleri ve döviz operasyonlarını yapmışlardır. 

ASALA'nın kurucusu olan Agop Agopyan468, örgüt içerisinde çıkan 

anlaşmazlıktan dolayı istenmeyen adam olarak ilân edilmiştir. Örgütün, seçtiği 

hedefler üzerine aralarında görüş ayrılığı olduğundan Monte Melkonian ile de 

yolları ayrılmıştır. Melkonian da Ara Toparian ile birlikte, 1983’te ASALA’dan 

ayrılarak, ASALA-RM (ASALA Revolutionary Movement) ASALA Devrimci 

Hareket’i kurmuştur. Stratejileri de dünyadaki bütün Ermenilerin seferberliği 

olmuştur. Diğer terörist gruplarla ortak saldırılar düzenleyip Türkiye’ye yönelik 

faaliyette bulunmayı hedeflemişlerdir. Bir başka örgüt te, “Ermeni Soykırımı İçin 

Ermeni Adalet Komandoları” JCAG’dır. ASALA’nın Hınçaklara yakın 

olmasından rahatsızlık duyan Taşnaklar tarafından kurulmuştur. Aralarındaki fark 

ise ASALA’nın Sovyet yanlısı bir tutum izleyerek Doğu Anadolu’da Marksist 

                                                                                                                                                               
terörist niteliğinin bir başka açık göstergesidir. Hâlihazırda, birçoğu örgüt merkezinin bulunduğu 

kuzey Irak olmak üzere, toplam 5000 dolayında PKK/KONGRA-GEL teröristinin mevcut olduğu 

tahmin edilmektedir. Bu durumda, örgütün strateji değişikliği konusundaki savlarının sadece 

göstermelik olduğu söylenebilir. Ayrıca, militanlarını ve silâhlarını hâlâ muhafaza eden ve şiddete 

başvurma tehdidinde bulunmakta tereddüt etmeyen bir terör örgütünün sadece isim değişikliği 

yoluyla geçmişteki suçlarından arınacağını söylemek mümkün olmadığı gibi doğru da değildir.  

http://www.disisleri.gov.tr/MFA_tr/DisPolitika/AnaKonular/Terorizm/Pkkkongragel.htm 

467 1 kilo eroinin fiyatı üretilen bölgelerden, kullanılan bölgelere gittikçe astronomik ölçülere 

ulaşmaktadır. Örneğin, eroinin kilosu 2001 fiyatlarıyla İran’da 2.200 Dolar’ken, Almanya’da 

13.500 Dolar ve Amerika’da 158.500 Dolar’dır. Türkiye’de de 1980’li yıllarda Ermeni asıllı 

Cantürk ailesinin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öğrenilmiştir. İdris Bal-Mustafa Çufalı, Dünden 

Bugüne Türk-Ermeni İlişkileri, Ankara 2003, 1.bs., s. 650. Bu fiyatlar terör örgütü ASALA ve 

PKK’nın neden uyuşturucu kaçakçılığı yolu ile gelir elde etmeğe çalıştıklarını açıklamaktadır. 

468 Sonuçta, 28 Nisan 1988 günü Atina'nın banliyölerinden Faliron semtinde maskeli iki şahıs 

tarafından silâhla vurularak öldürülmüş ve bu da bir iç hesaplaşma olarak nitelendirilmiştir. 
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yapıda bir Ermenistan hedeflerken, JCAG’ın Sevr’in canlandırılması yönünde bir 

tutumla bağımsız bir Ermenistan amaçlamasıdır.469

Son dönem Ermeni terörleri sistemli bir şekilde 1973 tarihinde baş 

göstermiştir. 27 Ocak 1973'te ABD'nin Santa Barbara kentinde, Gurgen (Karekin) 

Yanikan adlı yaşlı bir Ermeni’nin tablo hediye etmek istediğini söyleyip otel 

odasına çağırdığı Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet BAYDAR ile 

Konsolos Bahadır DEMİR'i katletmesiyle başlayan "Bireysel Ermeni Terörü"nü 

1975'ten itibaren "Örgütlü Ermeni Terörü" izlemiş ve yurt dışındaki Türk 

görevlileri, elçilikleri ve kuruluşlarına yönelik Ermeni saldırıları, kısa sürede 

yoğunluk kazanmıştır. Basında bu suikastler yer alırken, 1915 olaylarından 

soykırım şeklinde bahsedilmesi Ermenilere daha çok seslerini duyurabilecekleri 

düşüncesine kapılmalarını sağlamış ve bu durumu kullanarak 1973-1993 arasında 

34 Türk diplomatına saldırı düzenlemişlerdir. Ayrıca, 13 ölü ve 109 yaralının 

olduğu İstanbul ve Ankara havalimanlarına yapılan saldırılar da aşırı sol eğilimli 

ASALA470 ile JCAG’ın birlikte hareket ettiği olaylardır.471

Kısaca “Adalet Komandoları” olarak bilinen JCAG’ın 1976 yılında 

kurulduğu sanılmaktadır. Kurucuları NEMESIS üyeleridir ve Taşnaklara 

bağlıdırlar. Yani sağ ve Ermeni milliyetçisidirler. Üyelerinin önemli bir kısmı 

ırkçı ve anti-komünisttir. ASALA’nın aksine Batılı hedeflere saldırı 

düzenlemediği gibi SSCB güdümünde bir Ermenistan da istememektedir. 

JCAG’nin kurulması ve teröre başvurması ASALA’nın terör yoluyla sağladığı 

başarıya bir tür cevap sayılabilir. ASALA terör eylemleri yoluyla sesini 

duyurdukça Taşnaklar, Ermeniler arasındaki etkilerini kaybetme korkusuna 

kapılmışlar ve bir tür rekabet sonucunda onlar da terörü bir yol olarak 

seçmişlerdir. Bu nedenle ASALA tarafından taklitçilikle de suçlanmışlardır. Bu 

da ASALA ile arasında ideolojik yaklaşım dışında bir fark olmadığını 
                                                           
469 Özkan, a.g.e., s.191. Ayr.bkz. Osmanlı Arşivi Yıldız Tasnifi a.g.e, c.2, s. 20. 

470 Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia (Ermenistan’ın Kurtuluşu İçin Ermeni 

Gizli Ordusu). 

471 Ömer E. Lütem, “Güncel Boyutuyla Ermeni Sorunu”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim 

Dergisi, s.38. İdris Bal-Mustafa Çufalı, a.g.e., s.645. 
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göstermektedir. İlginç olan nokta Türkiye’deki terör örgütleri ideolojileri 

nedeniyle farklı hedefler seçerken Ermeniler sağcı olsun solcu olsun Türkiye 

hedefinde birleşmişlerdir. Hangi gerekçeyle olursa olsun Ermeni terörünün temel 

hedefi Türkiye’yi vurmaktır. ASALA ile arasındaki temel fark ideolojik açıdandır. 

ARA (Ermeni İhtilâl Ordusu)’nun, ASALA’dan ayrıldığı tahmin edilmektedir. 

JCAG’a yakın görüşleri olmuştur. 14 Temmuz 1983 tarihinde Brüksel 

(Belçika)’da bir Türk diplomatını öldürmüştür. 27 Temmuz 1983’te ise Lizbon’da 

Türk Konsolosluğu’nu işgal girişiminde bulunmuştur. 20 Haziran 1984’de 

Viyana’da bir Türk diplomatını öldürmüş, 19 Kasım 1984’de Viyana’da bir Türk 

diplomatını öldürme teşebbüsünde bulunmuştur. Bir başka Ermeni terör örgütü de 

NAR (Yeni Ermeni Direnişi)’dır. İsmini ilk kez 1977’de duyurmuştur. 1980’e 

kadar yedi saldırının sorumluluğunu üstlenmiştir. Diğerleri ise; NUPA, 

AHHRMG, VEDO (Fransız kökenli), GEGE (Beyrut Kökenli), Ermeni Yer Altı 

Ordusu, Yeni Ermeni Uyanışı şeklinde faaliyetlerini yürüten taşeron terör 

örgütleridir.472

Bu olayları yönlendiren ASALA terör örgütünün merkezi, Beyrut olup, 

kuruluş tarihi, 20 Ocak 1975’tir. Lübnan’da yaşayan yaklaşık 200.000 Ermeni bu 

örgütün kurulmasında etkili olmuştur. Örgütün siyasî görüşü, Hınçak Partisi 

yanlısı "Marksist-Leninist" doğrultudadır. Örgütün lideri, “Mihran Mihranian, 

Agop Agopian” gibi takma isimler de kullanmış olan Bedros Hovanassian’dır. 

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası Yunan gizli servislerinin organize ve teşviki 

ile kurulan ve kuruluş aşamasında S.S.C.B tarafından yönlendirilen ASALA, 20 

Ocak 1975 tarihinde Beyrut'taki Dünya Kiliseler Birliği Bürosu'na yaptığı 

bombalı saldırı ile adını duyurmuş ve kendisini uluslararası devrim hareketinin bir 

parçası olarak kabul etmiştir. ASALA, Türkiye ile müttefiklerini can düşmanı 

saymış ve Ermeni davasının ancak silâhlı mücadeleyle çözümlenebileceği 

görüşünü savunmuştur. Bu örgüt, 1966 yılından itibaren Filistinli Arapların 

mücadelelerine katılmışlar, fiziksel ve psikolojik yardım gördükleri Filistinli 

örgütlerden PELP ile olan ilişkileri önemli rol oynamıştır. ASALA örgütü üyeleri 

                                                           
472 Sedat Laçiner, “Ermeni İddiaları ve Terör”, Journal of Turkish Weekly,  

http://www.turkishweekly.net/turkce/makale.php?id=78#,2005 
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örnek aldıkları Filistinlilerin bağımsız Filistin devleti kurma hakkını elde etmesi 

ile, aynısını bağımsız Ermenistan kurma çabalarına yasal bir örnek olarak 

kullanmışlardır.  

Örgüt, merkez komiteye bağlı siyasî ve askerî gruplara ayrılmıştır. Siyasî 

merkezlerde çalışanlar “ülke ve bölge sorumluları” olarak görevlendirilmişlerdir. 

Bölgeler komuta bölümlerine ayrılmış; en üst noktasında bulunan ülke 

sorumlusuna, ülke sorumlusu ise doğrudan “merkez komiteye” bağlı çalışmıştır. 

Siyasî merkezle askerî merkezin birbiriyle doğrudan ilişkisi bulunmamakta, askerî 

merkezler de komuta gruplarına ayrılmakta, hücreler şeklinde görev yapmaktadır. 

Hücreler, merkez komitenin bilgi ve isteği doğrultusunda ilişki kurabilmişlerdir. 

Hücreler, genelde iki ya da dört kişiden oluşmuştur. Bunlar, merkez komitenin 

bilgisi doğrultusunda ülkeye sızmıştır. Bazen, aynı ülkeye birbirinden habersiz ve 

ayrı eylem yapmak üzere birden fazla hücre de sevkedilmiştir. Siyasî merkezler, 

propaganda çalışmalarında kanunlar ölçüsünde eylem yapmışlardır: Dergi, broşür 

yayınlamak, konferans ve yürüyüş düzenlemek gibi... Ayrıca bulundukları 

ülkelerdeki meslek kuruluşu temsilcileri, ve yararlı olabilecek kişilerle (gazeteci, 

yazar, sanatçı, üniversite görevlileri, milletvekilleri... gibi) irtibata geçmişler, malî 

kaynak473 sağlama yönünde çalışmışlardır. ASALA’ya bağlı çeşitli hücreler 

değişik adlarla, terör örgütleri kurmuştur. Amaçları, güvenlik güçlerinin kafasını 

karıştırmak ve ASALA eylemcilerini sıkıştıran ülkelere göz dağı vermektir.474

                                                           
473 Örgüt, malî yönden destek olması için Ermeni zenginleri kullanmıştır. Ayrıca, Filistin 

Kurtuluşu Halk Cephesi vasıtasıyla Lübnan’dan yapılan yardımlar ve Suriye’nin Lübnan’daki 

siyasî partilerinin yaptığı yardımlar da vardır. Banka soygunları yapmışlar ve bazı Ermenilerden 

şantaj yoluyla para istedikleri de olmuştur. 

474 İdris Bal-Mustafa Çufalı, a.g.e., s.648. Şehit Refti Balian Komando Grubu, Kara 24 Nisan 

Komando Timi, Kourken Yanikian Komando Grubu, Yanikian ve Sasunian Komandoları, Avrupa 

21. Komando Grubu, Ermeni Adalet Komitesi, Antranik Paşa Komandoları, Aleks Yenikomeshian 

Komando Grubu, Shahan Natali İntihar Komando Timi, Şehit Agop Darakcian Komando Timi, 

Yeghid Keşişian İntihar Komando Timi, 24 Eylül Komando Timi, 3 Ekim, 9 Haziran, Orly, Fransa 

Eylül Örgütü gibi paravan hücreler en meşhurlarıdır. 
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Bu örgütün, Türkiye’deki ilk terör eylemleri475 ise 7 Ağustos 1982’de 

Esenboğa Havalimanı’nda 9 ölü, 72 yaralı ve 15 Haziran 1983’te Kapalı 

Çarşı’daki 2 ölü, 21 yaralı ile sonuçlanan bombalamalardır. ASALA Örgütü, çok 

sistemli bir teşkilattır. Kaba saldırılar yerine belirlenen kişilerin öldürülmesini 

üstlenmiştir. Yugoslavya’daki olay dışında476, yakalanan bir tek ASALA 

militanının olmaması ne kadar düzenli ve sistemli bir örgüt olduğunu göstermekle 

birlikte, bazı devletler tarafından da desteklendiği için kâtillerin korunması 

nedeniyle faillerin bulunamaması yönünü de ortaya koymaktadır. Dünyanın 

birçok yerinde sistemli ve seri bir şekilde terör yapabilmektedirler. Bu bakımdan 
                                                           
475 Yalnız Türkiye’yi değil, Türkiye ile ticari ilişkilerde bulunan ülkeleri de kurban olabilecekleri 

yönünde uyarıp, Fransa, Amerika, İngiltere, Almanya havayolu şirketlerine de saldırılar 

düzenlemişlerdir. Örneğin; 15 Temmuz 1983’te Paris Orly Havaalanı saldırısında 7 kişi ölmüş, 60 

kişi yaralanmıştır. Özkan, a.g.e., s.188. Bu örgütün ilk terörist hareketi, 22 Ekim 1975’te 

Avusturya Büyükelçisi Daniş Tunalıgil’in öldürülmesidir. 24 Ekim’de Paris Büyükelçisi İsmail 

Erez ve makam şoförü Talip Şener öldürülmüştür. İdris Bal-Mustafa Çufalı, a.g.e., s.647. ASALA 

bu eylemlerle yetinmeyerek gerek diğer ülkelerde, gerekse Türkiye’de birçok olaylar çıkarmıştır. 

476 Geniş kalabalıklardan çok siyasî ve daha önemli hedefleri seçmişlerdir. Yugoslavya dışında 

olay yerinde çok az sağ yakalanan ASALA militanı vardır. Genel olarak da 128’i bulan 

suikastlarda sadece altı şüphelinin yakalanması diğer terör ve suç olayları ile karşılaştırıldığında 

şaşırtıcıdır. Bu durum büyük bir organizasyon ve yeteneğe işaret ettiği gibi sadece bu unsurlar ile 

açıklanamaz. Geniş bir ‘koruma ve sempati ağı’ olmaksızın bu kadar gizli kalmak ve 

yakalanmamak mümkün değildir. İstihbarat desteği çok güçlüdür. İstihbarat desteği yalnızca olay 

sonrasında kaçmakta değil, hedef belirlemede de kullanılmıştır. Terör ve istihbarat uzmanları 

böylesine profesyonel eylemlerin uzman desteği olmadan gerçekleştirilebilmesinin mümkün 

olmadığını söylemişlerdir. Örgüt, hemen hemen tüm dünyayı ‘operasyon sahası’ olarak görmüş ve 

bunda başarılı da olmuştur. Böyle bir kapasite bir çok devletin istihbarat biriminde dahi yoktur. 

Gerçekleştirmiş olduğu eylem sayısı açısından IRA’dan sonra ikinci örgüt olmuştur. IRA’nın 

sokak çatışmaları yaptığı hatırlanacak olursa, eylemlerinin türü açısından birinci olduğu dahi 

söylenebilir. En çok ve güvenli eylemlerini Fransa ve Yunanistan’da gerçekleştirmiştir. Sadece 

Türk hedeflerine saldırmamış ve kendilerini destekleyen batılı hedeflere de işbirlikçi ve ‘kapitalist’ 

olmaları gerekçesiyle saldırmıştır. Ancak bu saldırılar daha çok son dönemlerde gerçekleşmiştir. 

Örgütün sona ermesinde hiç şüphesiz saldırıların diğer ülkelere kaymasının büyük rolü olmuştur. 

ASALA’nın terörist olarak görevlendirdiği gençlerin önemli bir kısmı yaşadıkları ülkede 

doğmamışlardır. Bulundukları ülkeye yeni gelmiş ve çoğunlukla uyum sorunu yaşayan kişilerdir. 

Radikal milliyetçilikte bu sorunlarını atan gençler terör için de en uygun hedefler olmuşlardır. 

http://www.turkishweekly.net/turkce/makale.php?id=78#,2005. 
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bu terörist örgütü amatör gençlerin kurmadığı muhakkaktır. KGB’nin de 

desteklediği ASALA ile uğraşmak Türkiye açısından kolay olmamıştır. Nitekim, 

ASALA sorunu bitti zannedilirken, olay boyut değiştirmiş ve başka bir örgütün 

terör faaliyetleriyle yeniden ortaya çıkmıştır. Bu sefer Türkiye’nin başına belâ 

olacak terör örgütü ASALA’nın işbirlikçisi PKK’dır.  

6 Nisan 1980’de, 1965’teki 24 Nisanları katliâm günü olarak anma kararı 

aldığı gibi, yine Lübnan’ın Sedan şehrinde ASALA ile PKK arasında imzalanan 

bir anlaşma ile ASALA Türkiye’deki terör hareketini Karabağ’a kaydırmış ve 

yerini PKK terör teşkilatına bırakmıştır. Böylece, PKK’nın ilk terörist eylemleri 

de 15 Ağustos 1984 Eruh ve Şemdinli’de başlamış ve günümüze kadar devam 

etmiştir.477

 

6.3. ASALA’dan PKK’ya Terörizm Taşeronluğu 

Terör ve terörizm konularında farklı yaklaşımlar sergilenmektedir. Bu 

nedenle, kavramları zihinlerde berraklaştırabilmek için yerli ve yabancı 

kaynaklarda yer alan tanımların birlikte incelenmesinde fayda vardır. Kökünü 

Latince "terrere" sözcüğünden alan terör deyimi "korkudan sarsıntı geçirme" 

veya "korkudan dehşete düşmeye sebep olma" anlamlarına gelmekte olup, ilk defa 

Dictionnaire de l'Académie Française'nin 1789 yılında yayınlanan ekinde 

geçmektedir. Nitekim, 1789 Fransız Devrimi sonrası, dönemin tarihçilerince 

"terör rejimi-régime de la terreur" olarak anılmıştır. Türkçe’deki karşılığı 

"yıldırma, korkutma" olan terör kelimesi Fransız Petit Robert sözlüğünde "bir 

toplumda bir grubun halkın direnişini kırmak için meydana getirdiği ortak korku" 

anlamında yer alırken, Siyasî Terimler ve Örgütler sözlüğünde "kamu otoritesini 

veya toplum yapısını yıkmak için girişilen korku ve yılgınlık saçan şiddet 

hareketleri" olarak belirtilmiştir. Güçlü devletlerin etkin politikaları karşısında 

kendisi için bir çıkış noktası bulamayan bazı devletler, terörü engelleri aşmada bir 

araç olarak görmüşlerdir. Güçlü bazı devletlerin de uluslararası alanda kendi 

                                                           
477 Süslü, Türk Tarihinde..., s.353. 
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politikalarının işlerliğini kolaylaştırmak ve rakiplerini etkisiz kılabilmek için 

terörü bir araç olarak kullandıkları görülmektedir. Geçtiğimiz yüzyılda; özellikle 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra nükleer bir dengenin kurulması ile sıcak savaştan 

kaçınılmış, buna mukabil terörizm gün geçtikçe yaygınlaşmıştır. Terörizmin, 

uygulama alanı olarak seçilen bazı küçük ve geri kalmış, demokrasisi tam 

gelişmemiş ülkelerde başarıya ulaşmış olması, uygulayıcı olan ülkeleri 

cesaretlendirmiş ve böylece terör alanı gittikçe genişlemiştir. Bu safhadan sonra 

terörizm uluslararası bir savaş türü olarak görülmüştür. Verilen destek, zamanla 

terörizmin boyutlarının büyümesine ve uluslararası nitelik kazanmasına neden 

olmuştur. Dolayısıyla, gerçek anlamı içerisinde ve küresel olarak terörizme 

bakıldığından dolaylı yıpratma (destabilizasyon) yöntemlerinin kullanıldığı bir 

dünya iç savaşı olarak da adlandırılabilmektedir. 478

Uluslararası terörizmi, “bir veya birden çok ülke vatandaşlarınca 

oluşturulmuş, desteğini içeriden ve dışarıdan, bir veya birden çok kaynaktan 

sağlayan organizasyon, kişi veya guruplarca, her hangi bir toplum, devlet veya 

devletler üzerinde baskı yaratmak suretiyle bazı kazanımlar sağlamak, etnik ve 

bölgesel sorunları tahrik ederek ülkelerin ulusal menfaatlerine zarar vermek 

amacıyla şiddet eylemlerine başvurulmasıdır” şeklinde tanımlamak mümkün 

olabilir.479

Terörizm kavramının tanımlandığı ilk uluslararası antlaşma, hiçbir zaman 

yürürlüğe konamamış olan 1937 tarihli “Terörizmin Önlenmesine ve 

Cezalandırılmasına Dair Konvansiyon”dur. Sözleşmede terörizm şu şekilde 

tanımlanmaktadır: “a. Devlet başkanlarına, devlet başkanlarının yetkilerini 

kullanan şahıslara ve onların haleflerine ve seleflerine, b. Yukarıdaki kişilerin 

eşlerine, c. Kamu görevleri ile görevli veya eylemin kendilerine yöneltildiğinde 

bir kamu görevine sahip kişilere, öldürme veya ciddi bedensel yaralama veya 

özgürlüğünü elinden alma maksadı ile yöneltilen her türlü eylem”. Bir başka 
                                                           
478 http://www.egm.gov.tr/temuh/terorizm1.htm, Ayr.bkz. Mustafa Gündüz, Basın ve Terör, İzmir 

1996. Necati Alkan, Gençlik ve Terörizm, Ankara 2002, s.17-18.  

479 http://www.egm.gov.tr/temuh/terorizm1.html, Yılmaz Altuğ, Terörün Anatomisi, İstanbul 

1989, s.23. Suat İlhan, Terör Neden Türkiye, Ankara 1998, s.5.  
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önemli sözleşme de, “Terörizmin Önlenmesi İçin Avrupa Sözleşmesi”dir. Bunda 

da açık bir terörizm tanımı yapılmamıştır. Bu sözleşme ile uçak kaçırma suçları 

ile ve diplomatik temsilcilikler dâhil olmak üzere uluslararası korunan kişilere 

karşı saldırı içeren eylemler siyasî eylem sayılmayacaktır. 3173 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Terörle Mücadele Yasası’ndaki tanıma göre ise terör: “Baskı, şiddet, 

çıkar, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit sistemlerinden biri ile 

Anayasa’da, belirtilen Cumhuriyet’in niteliklerini, Türk Devleti’nin ve 

Cumhuriyeti’nin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak 

veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve 

dış güvenliğini, kamu düzenini ve genel sağlığı bozmak maksatlarıyla, bir örgüte 

mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemlerdir”.480 3713 

sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 1.maddesinde (Değişik-19.07.2003/25173); 

(Değişik İkinci Fıkra:19.07.2003/25173-4928/20 md.) “İki veya daha fazla 

kimsenin birinci fıkrada yazılı terör suçunu işlemek amacıyla birleşmesi hâlinde 

bu kanunda yazılı olan örgüt meydana gelmiş sayılır.” şeklinde değişiklik 

yapılmış ve örgüt oluşturmak amacıyla bir araya gelinmesi suç sayılmıştır. Örgüt 

terimi, Türk Ceza Kanunu ile ceza hükümlerini içeren özel kanunlarda geçen 

teşekkül, cemiyet, silâhlı cemiyet, çete veya silâhlı çeteyi de kapsamaktadır. 481

Hedefe ulaşmada her yolu meşru sayan terörizm insanlık tarihi kadar eski 

bir olgudur. Dolayısıyla terörün amaç ve stratejisi zamanla teknolojik gelişim ve 

sosyo-ekonomik yapıya paralel olarak gelişmiş, tahrip ettiği toplumların dinî, ırkî, 

ekonomik ve sosyal yapısını; ideolojisi doğrultusunda araç olarak kullanmış ve bu 

suretle kendisine finans482 kaynağı yaratmıştır. Sağladığı bu büyük miktardaki 

finans kaynakları ile dar bölge sınırlarını aşarak sınırlar ve kıtalararası boyut 

kazanmıştır. Bugün dünya ekonomik, siyasî, askerî ve sosyal menfaatler etrafında 

birleşen ülkelerin oluşturduğu bloklar ve paktlara bölünmüştür. Bu oluşumlar 

                                                           
480 http://www.gaziantep.pol.tr/Subeler_web/tem_web/Terorveterorizm.htm, Kantarcı, Ermeni 

Sorunu..., s.70. 

481 http://www.egm.gov.tr/temuh/terorizm1.htm 

482 http://www.egm.gov.tr/temuh/terorizm1.htm, Necati Alkan, Terör Örgütlerinin Finans 

Kaynakları. 
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ekonomik ve siyasî çıkar kavgalarını hızlandırmış, “böl-parçala-yönet” veya 

“kendi çıkarlarına zarar veremeyecek azamî limitler arasında tut” ilkesinden 

hareket eden bazı blok veya ülkeler, farklı dinî, ırkî, etnik unsurları, sosyo-

ekonomik az gelişmişliği terörizme malzeme olarak sağlamış ve var olan terör 

örgütlerine bu şekilde katkıda bulunarak amaçları doğrultusunda taşeronluk 

görevini yüklemişlerdir. Teröristin ideolojik motivasyonundaki dayanak sosyal 

çelişkilerdir. Terörizm, hedef aldığı kitlenin hoşnut olmadığı veya elde etmek 

istediği çıkarı umut olarak vaat etmektedir. Bu umut ve vaat, kişileri bir arada 

toplayan ideolojiyi oluşturmaktadır. Bu ideoloji etrafında toplanan insanlar, 

kendilerine göre bir sistem oluşturmuştur. Bu sistem içerisinde örgütlenmeler 

yapılarak terörizmin alt yapısı oluşturulmaktadır. Teröristin kendi anlayışı 

içerisinde kutsal bir amacı vardır. Amacını gerçekleştirmek için, kendisine engel 

teşkil eden veya daha doğrusu öyle gösterilen veya engel olarak algılaması 

sağlanan unsurları ortadan kaldırmak azmindedir. Bu nedenledir ki ideoloji, 

örgütlenmenin en önemli unsurunu teşkil etmekte, ideoloji nedeniyle terörist 

kolayca ölümü göze alabilmekte, her türlü yoksunluğa karşı hareketine sadık 

kalmakta, yerine göre çok olumsuz şartlara karşı koyabilme gücüne sahip 

olabilmektedir. Terörün en önemli yönü ise şiddet içermesidir. İdeolojik koşullar; 

örgütün, hedeflerine ulaşabilmesi için şiddete başvurulmasını dayatmaktadır. 

Bulunduğu ülkedeki rejimi yıkmayı hedefleyen örgüt, "silâhlı mücadele" adı 

verilen şiddet uygulamalarıyla kendini göstermekte, şiddet yoğunlaştıkça, korku 

içinde örgüte yaklaşan insanların sayısı artmaktadır. Şiddet hareketleri, örgütün 

propaganda malzemelerinin en önemlilerindendir. Burada anlatılan şiddet, örgüt 

tarafından, halk adına yapıldığı iddia edilen zalimce eylemlerdir. Buna karşın 

terörist kendisini "devrimci, eylemci, özgürlük savaşçısı, halk gücü" gibi bir takım 

unvanlarla taltif etmektedir. Yakın geçmişte terör örgütlerinin özellikle, yasal 

kuruluşlar olan bazı dernek, sendika ve siyasî partileri de kullanarak, metropoller 

başta olmak üzere semt, mahalle ve sokak bazında hâkimiyet tesis etmeye 

çalıştıkları bilinmektedir. Böylece örgüt kendi tabanını da, zor ve tehdide dayalı 

bir tarz sergileyerek oluşturmakta, hâkimiyet tesis edilebilen yörelerdeki 

vatandaşlar için örgüt mensupluğu bir zorunluluk hâline gelmektedir. Sistemli ve 

organize şiddet, Türk vatandaşlarına, hayatı dayanılmaz hâle getirme 
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gayretindedir. Şiddetin amaçlarından biri de kamuoyuna kendini duyurma 

olduğundan, kitle iletişim araçlarından faydalanarak ilgi alanı içerisine girilmeye 

çalışılır. İnsan hayatını ve dolayısıyla toplumsal güven ve huzuru hedef alan 

eylemler kamuoyunda çok fazla yankı uyandırdığı için şiddet eylemleri 

vazgeçilmez bir reklam aracı olarak görülmektedir. Terör örgütlerinin, şiddet 

eylemleri sonrasında basın kuruluşlarını arayarak eylemi üstlenmeleri bu nedene 

dayanmaktadır. Amaca ulaşmak için her türlü girişim mubah görülmekte, sadece 

devlete yönelmekle kısıtlı kalınmamakta, suçsuz insanların da büyük ölçüde bu 

eylemlerden zarar görmesine yol açılmaktadır. Kitlesel nitelikli terör 

eylemlerinde, örneğin bir toplu taşım aracına veya alışveriş merkezine konan bir 

bombanın patlaması sonucu ölenlerin bu eylemi düzenleyenler ile hiçbir bağları 

bulunmamaktadır. Bu tür eylemlerde, bombayı koyanlar ile bombanın hedefi 

olanlar arasında hiçbir siyasî ilişki, bir hesaplaşma olmadığı gibi, belki eylemi 

koyan örgütün ideolojisine yakınlık duyanlar bile bulunabilmektedir. Terör 

örgütlerinin düzenledikleri eylemlerin temelinde örgütün propagandasını yapma 

işi ağırlık kazanmaktadır. Örgütler, kuruluşlarını tamamladıkları teşkilat 

yapılanması açısından yeterli bir düzeye geldiklerinde sansasyonel nitelikli bir 

şiddet eylemi ile kamuoyuna varlıklarını duyurmayı hedeflerler.483 Terörün 

faaliyet alanları şöyledir;  

1- İşçi ve memur sendikaları: Bu kuruluşlar içersinde sempatizan kitleler 

oluşturmak suretiyle, işçi ve memurların anayasa ve kanunlardan doğan 

haklarını ideolojileri doğrultusunda kullanmak. 

                                                           
483 Terör suçları; Terörle Mücadele Kanunu’nun, 3. maddesinde, TCK’ ya yapılan atıfla, Türk 

Ceza Kanunu’nun 125., 131., 146., 147., 148., 149., 156., 168., 171. ve 172. maddelerinde yazılı 

bulunan suçlardır. Ayrıca, işleniş amaçları nedeniyle bazı suçlar da terör suçları olarak kabul 

görmektedir. Bunlar; Terörle Mücadele Kanunu’nun 4. maddesine göre; (19.11.1996 tarih-22822 

sayılı RG/13.11.1996 Tarih ve 4211 sayılı Kanunla Değişik) Türk Ceza Kanunu'nun 145., 150., 

151., 152., 153., 154., 155., 157., 169. ve 384. maddeleri ile 499. maddesinin ikinci fıkrasında 

yazılı suçlardır. Zekeriya Yılmaz, Anayasa, Türk Ceza Kanunu-Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanunu-İlgili Mevzuat, Ankara 2001, s.413. 
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2- Siyasî partiler ve gençlik kolları: Demokratik ortamdan istifade ile 

siyasî parti kurarak veya mevcut siyasî partilere ve bu partilerin gençlik 

kolları arasına sızmak suretiyle yasal olmayan faaliyet yürütmek.  

3- Dernek ve vakıflar: Terör örgütleri yasal alanda, kendilerini kamufle 

etmek amacıyla vakıf ve dernek kurmaktadırlar. 

4- Özel ve tüzel kuruluşlar: Özdemir Sabancı’nın öldürülmesi olayında, 

Sabancı Holding’e sızmaları gibi...  

5- Eğitim kurumları: Lise ve üniversite gençliği arasına sızarak 

sempatizan kitleler oluşturmak. 

Sağlıklı düşünme ve araştırma yeteneğini henüz kazanamayan, kendisine 

teklif edilen her türlü değeri kabullenmeye hazır olan ve bir geçiş dönemi 

içerisinde bocalayan gençler, terör örgütlerinin iştahını kabartmaktadırlar. 

Öğrencilere yönelik oluşturulan yapılanmaların çokluğu dikkat çekmektedir. Her 

örgüt lise gençliğine yönelik örgüt içi oluşumlara sahiptir.484  

Birleşmiş Milletler kurulduğu günden bugüne kadar, terör eylemlerine karşı 

uluslararası sözleşmeler ya da bildiriler hazırlayarak, üye ülkelerin imza ve 

onayına sunmaktadır.485

                                                           
484 http://www.gaziantep.pol.tr/Subeler_web/tem_web/Terorveterorizm.htm  

485 Nicolae Ecobescu vdl., Fighting Terrorism, Bükreş 2003, s.37-114., Der. Zeki İnanç, 

Uluslararası Belgelerde Azınlık Hakları, Ankara 2004, s.61.  

Uluslararası sözleşmelerde terör konusu şu şekilde ele alınmıştır: 

Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Terörizme Bakışı  

Bugüne kadar Avrupa Güvenlik İşbirliği Örgütü’nün düzenlemiş olduğu toplantılarda ortaya 

konan belgelerde, terörle ilgili bazı kararların alındığı görülmektedir. 

1975 Helsinki Nihai Senedi’nde, devletlerin terörist eylemlere doğrudan ya da dolaylı şekilde 

yardım etmekten kaçınacakları vurgulanmaktadır.  

1983 Madrid Belgesinde, toplantıya katılan devletler, uluslararası ilişkilerde şiddet kullanılması 

dâhil terörizmi kınamakta; terörizmin masum insanların canına kastettiğini, insan haklarını ve 

temel özgürlükleri yok ettiğini belirtmekte; terörizmle mücadele için ikili ve çok taraflı işbirliği 
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özendirilmekte; ülkeler kendi topraklarının terör eylemlerinin hazırlanması, düzenlenmesi 

konusunda kullanılmasına, bunları yapanların orada barındırılmasına izin vermeyeceklerini 

belirtmekte; bu eylemlerin finanse edilmeyeceği, teşvik olunmayacağı ya da hoş görülmeyeceği 

vurgulanmaktadır.  

1989 Viyana İzleme Belgesi terörizmi kınamakta, teröristlerin taleplerine karşı direnme 

gösterilmesi politikası izlenmesini tavsiye etmekte, terörizm konusunda bilgi değişimi dâhil ikili 

ve çok taraflı işbirliği yapılmasını, diplomatik ve konsolosluk misyonlarının ve bunların 

personelinin güvenliğinin sağlanmasını ve terörist eylemlerin önlenmesi için gereken önlemlerin 

alınmasını istemekte, terör eylemlerine karışanların sınır dışı edilmesi ve yargı önüne çıkarılması, 

birden fazla ülkenin hükümranlığının söz konusu olduğu durumlarda uluslararası sözleşmelere 

uygun hareket edilmesinin gereğini vurgulamaktadır.  

1990 İnsan Boyutu konulu Kopenhag Toplantısı Belgesi’nde, kendi ülkesinin ya da bir başka 

ülkenin düzenini yıkmaktan vazgeçmeyi reddeden şiddet ya da terörizm kınanmakta ve ülkenin 

bununla mücadeledeki sorumlulukları vurgulanmaktadır.  

1990 Paris Senedi (Charter) terörizmin her türlüsünü kınamakta ve terörle mücadelede işbirliğini 

öngörmektedir.  

1992 Helsinki Belgesi de her türlü terör eylemini kınamakta, AGİÖ çerçevesinde terör konusunda 

alınan kararları yinelemektedir.  

1994 Budapeşte Belgesi, terörizmin hiçbir şekilde haklı görülemeyeceğini, terörizmin 

desteklenmeyeceğini, onunla mücadele için işbirliği yapılacağını vurgulamakta, teröristlerin 

yargılanması ve sınır dışı edilmesi konusundaki uluslararası sözleşmelere uyulacağı 

yinelenmektedir.  

1996 Lizbon Belgesi, terörizm, örgütlü suç, uyuşturucu ve silâh kaçakçılığı, kontrolsüz göç ve 

çevre kirliliğinin AGİÖ üyelerinin ortak sorunu olduğunu belirtmektedir. Belgenin “silâhların 

denetimi” bölümünde terörizmin her çeşidi ile mücadele edileceği vurgulanmakta, “Güvenlik 

İşbirliği” bölümünde de terörizmle mücadele konusunda uluslararası camianın aldığı önlemleri 

tamamlayıcı tedbirler alınacağı belirtilmektedir.  

NATO’nun 5. Madde Kararı : 11 Eylül 2001 günü Dünya Ticaret Merkezine ve Pentagon’a 

yönelik teröristlerin uçaklı intihar saldırılarından sonra NATO 5. maddeyi yürürlüğü koymuştur. 

Bu maddeye göre taraflar, Kuzey Amerika’da veya Avrupa’da içlerinden bir veya daha çoğuna 

yöneltilecek silâhlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer 

böyle bir saldırı olursa BM Yasası’nın 51. maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma 

hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak 

ve diğerleri ile birlikte, silâhlı kuvvet kullanımı da dâhil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde 

bulunarak saldırıya uğrayan taraf ya da taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, son olarak, 28 Eylül 2001 tarihinde uluslararası terör ile 
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Terörizmin yapısını bu şekilde açıkladıktan sonra, iki terör örgütünün 

“düşmanımın düşmanı dostumdur” anlayışı ile nasıl bir işbirliğine yöneldiğini 

irdeleyelim.  

Geçmişte, Hoybun Independance (Kürt-Ermeni Terör Teşkilatı) olarak 

faaliyetleri bilinen bu işbirliği 1980’den sonra PKK-ASALA işbirliğine 

dönüşmüştür. 28 Ekim 1927’te sözde bağımsız Kürdistan ilân edilmiştir. Hoybun 

Cemiyeti kurulmuştur. Ermenilerle kendilerini komşu olarak gören Kürtler, 

onların mücadelelerine bu anlamda destek vermişlerdir. 486 Bölgedeki 

huzursuzluklar üzerine, İran Şahı’nın emrindeki Yüzbaşı Arfa’nın Türk-İran 

sınırındaki rahatsızlıklar hakkındaki görüşlerini belirten Charles Hart imzalı 20 

Eylül 1930 tarihli gizli raporunda şöyle ifade edilmiştir. “Türkiye, Rusya’yı 

gücendirmemek için, Trabzon yolunun bakımını yaptırmamaktadır. Çünkü bu 

yolun otomobillerin geçmesine açılması, İran’ın kuzeye yapacağı ticareti 

etkileyecektir. Rusya da İran’ın ticaret yapmasını istememekte, ekonomik anlamda 

gelişmesini engellemek istemektedir. Trabzon yolu İran mallarının geçişi için 

önemli bir yoldur. Rusya bu sayede İran’ın ekonomisini kontrol edebilmektedir”. 

Arfa’ya göre, Türkiye Avrupa’ya daha yakın görünmektedir. Öte yandan, İran 

Azerbaycan’ın Türkiye’ye bağlı olması gerektiğini ifade etmiştir. Bölgenin 

                                                                                                                                                               
mücadele etmek için atılacak adımları ve stratejileri de içeren, 1373 sayılı kararı oy birliği ile 

kabul etmiştir. Karar, Birleşmiş Milletler Anayasası’nın barışın ve güvenliğin tesis edilmesi 

amacıyla gerekli görüldüğü takdirde zor kullanma yetkisi veren 7. Bölümü çerçevesinde alınmış 

olup tüm üye devletler için bağlayıcı niteliktedir. Bu karar, terör örgütlerinin diğer ülkelerde 

barınmasına, örgütlenmesine ve faaliyette bulunmasına imkân vermemekte, hatta her türlü mal 

varlıkları ve ekonomik kaynaklarına el koymayı mümkün kılmaktadır. 

http://www.egm.gov.tr/temuh/terorizm3.htm, 

http://www.disisleri.gov.tr/MFA_tr/DisPolitika/AnaKonular/Terorizm/BMGK1373SayılıKarar.ht

m, H. Tahsin Fendoğlu, “Uluslararası Belgelerde Terörizm”, 1. Milletlerarası Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu’da Güvenlik ve Huzur Sempozyumu Bildirileri, Elazığ, 2000, s.760. 

Aslan Gündüz, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Teşkilatlar Hakkında Temel Belgeler, 

İstanbul, 1994, s.52. Necati ALKAN, Psikolojik Harekât, Terörizm ve Polis, Ankara 2000, 

s.133-140. 
486 The Case of Kurdistan Against Turkey, by authority of HOYBOON Supreme Council of the 

Kurdish Government, USNA, 7W.767.91/45.  
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Ruslara tâbi olmasındansa Türklerin elinde olmasını tercih ettiği de raporda 

belirtilmiştir. Rus Azerbaycan’ının Bolşevikleştiği ama sindirilmesinin mümkün 

olamayacağı da belirtilmiştir. Rusya’nın İran ve Türkiye arasında bir 

yakınlaşmadan çekindiği de belirtilerek, böyle bir yakınlaşmanın Rusya’nın 

aleyhine olacağını, Rusya’nın Türkiye’nin doğuda Kafkaslara doğru 

ilerlemesinden korktuğunu da belirtmiştir.487

Geçmişte, Kürt isyanları olarak baş gösteren olaylarla Türkiye’nin doğu 

bölgesinde sözde Kürdistan hayalindeki Kürtlerin Ermenilere verdikleri tarihî 

destek, son dönemlerde de devam etmiştir. ASALA-PKK işbirliğinin temeli siyasî 

ve askerî eğitim gördükleri Filistin kamplarına dayanmaktadır. Dünya Ermeni 

Örgütleri Birinci Kongresi, Paris'te 3-6 Eylül 1979 tarihinde toplanmıştır. Terör 

örgütü ASALA'nın önemli bir güçle katıldığı ve etkin rol oynadığı Kongre, 

Fransa'daki Ermeni ihtilâlci güçler üzerinde etkili olmuştur. Bu kongrenin amacı; 

"dünyadaki Ermenilerin bir fikir ve bir bayrak altında toplanması, siyasî ortamın 

değerlendirilerek toprak taleplerine yönelinmesi" şeklinde özetlenebilir. 

Dışarıdaki Ermeniler çevresinde güçlü bir Ermeni gücü yaratılması 

hedeflenmiştir. Ermeni Kilisesi’nin millî karaktere kavuşturulması, bir Ermeni 

Millî Bankası kurulması, merkez bürolar kurularak yayın ve haberleşme 

imkânlarının geliştirilmesi yönünde kararlar alınmıştır.488  

21-28 Nisan 1980 tarihini Kızıl hafta olarak ilân eden PKK ile Ermeniler, 24 

Nisan tarihini sözde Ermenilerin katledilme günü olarak birlikte anmışlardır. 8 

Nisan 1980'de Lübnan'ın Sidon kentinde ortak bir basın toplantısı düzenleyen 

PKK ve ASALA, bu çıkışlarının tepkiyle karşılanması üzerine ilişkilerini gizli 

yürütme kararı almışlardır. Bu toplantının ardından 9 Kasım 1980'de Türkiye'nin 

Strazburg Başkonsolosluğu’na, 19 Kasım 1980'de ise THY'nin Roma bürosuna 

yönelik saldırılar PKK ve ASALA terör örgütleri tarafından ortaklaşa 

üstlenilmiştir. 489

                                                           
487 USNA, 891.00/1507. 767.91/50. 15 Eylül 1930, Tahran. 

488 Özkan, a.g.e., s.212.  

489 Sakarya, .ag.e, s. 474. 
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Terör büyük boyutlara ulaşmış, dünya kamuoyu giderek Ermenileri ve 

teröristleri kınama durumuna gelmiştir. Özellikle katliâm şekline varan eylemler, 

Ermenilere en yakın ve destekçi devletleri bile tedirgin etmeye başlamıştır. 

1983’teki Lozan Kongresi, önemli gelişmeler sonucunda toplanmıştır. Lozan 

Kongresi, "Ermeni siyasî görüşlerini birleştirmek ve tek doğrultuda hareket 

etmelerini sağlamak" amacıyla böyle bir ortamda toplanmıştır. ASALA'nın 

katılmadığı, şiddet yanlılarınınsa azınlıkta kaldığı kongre sonunda; Taşnaklar’da 

ve ASALA'da bölünmeler görülmüştür. 

7-13 Temmuz 1985'de Sevr'de toplanan ve adına “Dünya Ermeni Örgütleri 

Üçüncü Kongresi" denilen kongrede ise temel amaç, hazırlanan “Ermeni 

Anayasası”nın kabulü olmuştur. Kongrede, Ermenileri dünya çapında temsil 

edecek bir birliğin oluşturulmasına çalışılmıştır. Kongre, ASALA'nın katılmadığı 

ve kongre sonunda desteklenmemesi gerektiği yönünde alınan kararla yoğun 

eleştirilere uğramıştır. Taşnakların temsil niteliği uzun tartışmalara sebep 

olmuştur. Kıbrıs Rumlarının desteklenerek, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün benzeri 

bir yapılanmaya gidilmesi yönünde kararlar alınmıştır. 

Ermeniler, 1985’te Yunanistan’da binlerce Ermeni’nin katılımıyla 24 

Nisan’ı anacaklarını bildirmişlerdir. Asılsız soykırım iddiasını Margaret 

Thatcher’in kabul etmesi için lobi faaliyetleri yürütmüşlerdir. BBC Televizyonu, 

Ermenilerin yürüyüşüne basında geniş verirken, Doğu Anadolu bölgesini Ermeni 

toprağı olarak göstermiştir.490 Güney Rum Kesimi’nde de altı ilin Ermenistan’a ait 

olduğu iddia edilmiştir. Ayrıca, Papa II. Jean Paul Vatikan’da düzenlenen ayinde 

70 yıl önce ölenler için dua edilmesini istemiştir. 24 Nisan 2005 tarihinde 

Amerikan televizyonunda gösterilen propaganda amaçlı yayın için 250.000 dolar 

harcanmıştır. Bu yayına katılan Ermeni ailesi “biz Ermeniyiz” diye bağırdığında 

televizyon programcıları tarafından “hayır siz Amerikalısınız”491 diye uyarılmaları 
                                                           
490 BBC ayrıca son dönemlerde yaşanan Türkiye’deki kuş gribi vakalarından bahsederken de 

bölgeyi Kürdistan olarak tanımlamış ve “Kürdistan’da Kuş Gribi” başlığı ile haberlerini 

sunmuştur. BBC TV, 2 Ocak 2006. 

491 Servet Avşar-Şenol Kantarcı, “Türkiye’ye Yönelik 1985 yılı Ermeni Propaganda Faaliyetleri”, 

Ermeni Araştırmaları, Sonbahar 2002, cilt 2, sayı 7, s.136. 
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ilginçtir. Amerika’da hiç kimse İtalyan asıllı Amerikalıyım, Finlandiya asıllı 

Amerikalıyım demeden Amerikalıyım derken, Türkiye’de azınlıkların veya 

kimilerince azınlık olarak gösterilme çabasında olan bazı grupların “Türk’üm” 

demekten gocunması anlaşılır gibi değildir. Öte yandan, bu ülkelerin kendi 

vatandaşlarına millî kimliklerini benimsetirken, “Amerikalıyım” demenin 

öneminin farkında olmaları sağlanırken bunu ülke bütünlüğü adına yapıyorlarken, 

Türkiye’de yaşayan azınlıklara ve diğer Müslüman gruplara başka etnik 

kimliklerinin ön plâna çıkartılması çabasında destek olunması ve demokrasi, insan 

hakları, Avrupa Birliği’ne kabul edilme sürecinin bir parçası gibi gösterilmesi 

büyük bir çelişki oluşturmaktadır. 

ASALA ve PKK işbirliğinin tarihî sürecine bir başka örnek de, 4 Haziran 

1993 tarihinde, Ermeni Hınçak Partisi, ASALA ve PKK terör örgütü 

mensuplarının katılımıyla Batı Beyrut'ta bulunan PKK terör örgütü merkezinde 

yapılan toplantıdır. Ermeni-PKK ilişkisiyle ilgili bir başka çarpıcı örnek ise 6- 9 

Ocak 1993 tarihlerinde Beyrut'taki iki ayrı kilisede düzenlenen ve Lübnan Ermeni 

Ortodoks Başpiskoposu, Ermeni Parti yetkilileri ile 150 gencin katıldığı 

toplantılarda kullanılan şu ifadelerdir: 

— Şimdilik Türkiye'ye karşı sakin tutum gösterilmelidir. 

— Ermeni toplumu gittikçe büyümekte ve ekonomik yönden 

güçlenmektedir.  

— Geliştirilen propaganda faaliyetleri sayesinde, bütün dünyada (sözde) 

soykırım daha iyi bilinmeye başlanmıştır.  

— Ermenistan devleti kurulmuştur, her geçen gün toprakları 

genişlemektedir ve Ermeniler atalarının intikamını mutlaka 

alacaklardır.  

— Başta ABD olmak üzere, diğer batılı ülkeler de Karabağ'da sürdürülen 

savaşta Ermenileri haklı bulmaktadırlar. Bu fırsatı değerlendirmek 

gerekir ve Karabağ'da savaşan Ermeni gençlerine yenileri katılacaktır.  

— Türkiye'de -PKK terör örgütü ile yapılan mücadele kastedilerek- iç 

savaş devam edecek, Türk ekonomisi sıfır noktasına gelecek ve 

vatandaşlar baş kaldıracaklardır.  
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— Türkiye bölünecek ve bir Kürt devleti kurulacaktır.492 

— Ermeniler Kürtlerle olan ilişkilerini iyi bir şekilde yürütmeli ve 

Kürtlerin mücadelelerini desteklemelidirler.  

— Bugün Türklerin elinde olan topraklar, yarın Ermenilerin olacaktır.493 

Günümüzde de, bu örgütlerin faaliyetlerinin sona ermediğini söyleyebiliriz. 

Lübnan iç savaşı (1975-77) sırasında 170.000 olan Ermeni sayısı savaş sonunda 

100.000’e düşmüştür. 2001 yılı Ermeni nüfusu 116.214’tür. Lübnan Ermenileri’ni 

kendi programlarına göre yönlendiren Taşnak Partisi, Homenetmen Spor Kulübü, 

Hamazkaine Kültür Derneği, Lübnan Ermenilerine Yardım Derneği vasıtası ile 

çalışmalarını sürdürmektedir.494 Bu da göstermektedir ki, Ermeniler terörle ilgili 

kısmı aslında kapamamışlar, başka terör örgütleriyle Türkiye halkının kanının 
                                                           
492 1919’da Wilson’un haritaları ile ortaya atılan Türkiye’nin doğu bölgelerinde sözde Ermenistan 

ve Kürdistan devletlerinin kurulması plânı, 1930’larda bölgedeki Kürt ayaklanmalarının da 

temelini oluşturmuştur. Türkiye’nin Suriye sınırında dönemin ünlü Kürt lideri Hatcho (Hajo) 60 

adamıyla birlikte Urfa yakınlarındaki Türk köylerine saldırmış, “Kürdistan’ın bağımsızlığı” için 

açıktan açığa savaş ilân ettiğini belirtmiştir. Bu isyanlar, dışarıdaki Kürtlerle birleşerek Türkiye 

için tehlike oluşturacağı rapor edilmiştir. Fevzi Paşa’nın Kürt kökenlilerin sayısı hakkındaki 

beyanı Türkiye’de 400.000, İran ve Irak’ta birer milyon olduğu şeklindedir. Bunların bölgede 

çıkaracağı problemler Türkiye’nin Suriye, İran ve Irak sınırlarında uzun süre problem 

yaşayacağını göstermektedir. Bu isyanlar Türkiye’yi iç meseleden çok uluslararası bir ortama 

çekmek içindir. Joseph Grew’un raporuna göre, 1930’lardaki Kürt isyanları 1925 Şeyh Sait 

isyanından ayrı görülmektedir. Son isyanlar yerel olarak yorumlanmıştır. Sadece Van gölü 

civarında kaldığı başka bölgeye sıçramadığı ifade edilmiştir. Türkiye’nin İran sınırını 

güçlendirmek için İran’a bazı öneriler sunduğu ama bunun faydasının olmayacağı raporda 

belirtilmiştir. Sınırlarının güçlendirilmesi Türkiye’nin lehine olacaksa da, buradaki çatışmaların 

bitmeyeceğini, Türkiye’nin sınırın iki tarafındaki Kürt isyanlarına karşı herhangi bir garantisi 

olmayacağı sadece stratejik bir avantaj sağlayacağı da raporda belirtilmiştir. Joseph Grew, 

Tahran’daki Amerikan Heyetince, 9 Ağustos 1930’da İstanbul’daki ABD Büyükelçiliği’ne yazılan 

mektup, USNA, Microfilm copy, 767.91/45. Division of Near Eastern Affairs. Gerçekten de 

ABD’nin bu öngörüsü 1984 sonrasında tekrarlayan ve 2005 yılında dahi devam eden çatışmaların 

temelini oluşturmaktadır. 

493 http://www.kulturturizm.gov.tr/portal/turizm_tr.asp?belgeno=1652 

494 Erdal İlter, “Lübnan’da Ermeni Diasporası”, Ermeni Araştırmaları, Eylül-Ekim-Kasım 2001 

Cilt 1, Sayı 3, s.127. 
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dökülmesine neden olmağa devam etmektedirler. Bu çerçevede, terörün 

taşeronluğunu yüklenen ASALA-PKK495 işbirliğinin hedefi de Doğu Anadolu’da 

ortak bir Ermeni-Kürt Federe Devleti kurulmasıdır. 1985’ten sonra PKK olarak 

isim değiştiren Ermeni terörü, 1990’lardan sonra PKK bünyesinde devam etmiştir. 

XXI. yüzyılda bu terör dalgası bitmemiş, ülkelerin politika gündemlerinde hukukî 

bir konuma getirilme çabası devam etmiştir. 

Batılıların ASALA terörü gibi PKK terörüne de bir süre göz yumduktan 

hatta onu besledikten sonra, kendileri de hedef olmaya başlayınca -ya da PKK 

olayında olduğu gibi artık işe yaramaz hâle gelince liderini teslim ederek- geri 

çekilmelerinin kökeninde, kendi ırkçı ünlerinin gündemde tutulmasını önleme 

çabaları başrolü oynamaktadır.496  

                                                           
495 ASALA, 16 ülke ve 28 kentte gerçekleştirdiği 127 suikast ve eylemin sorumluluğunu 

üstlenmiştir. ASALA'nın gerçekleştirdiği eylemlerde, 42 Türk vatandaşı ve diplomat ile dört 

Avrupalı öldü. Bu eylemlerde ayrıca, 15 Türk ile 66 yabancı çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. 

Ermeni soykırımını açıkça tanıyan Fransa'nın bizzat kendisi de Ermeni terörünün kurbanı 

olmuştur. Zira Paris'teki Türk Büyükelçisi öldürülmüş; 1981 yılında Paris'teki Türk 

Başkonsolosluğu çalışanları rehin alınmıştır. 1983 Ocak ayında teröristler Paris'teki THY bürosuna 

el bombası atmışlardır. Ancak şans eseri bu bomba infilak etmemiştir. Ayrıca, Marmara Turizm 

Acentesi önüne de bomba konulmuş, bu olayda Fransız sekreter R. Morin hayatını kaybetmiştir. 

15 Temmuz 1983 tarihinde Ermeni teröristlerin, Orly Havaalanı’nda gerçekleştirdikleri kanlı 

baskında, THY bürosu önüne koydukları bomba patlamış ve Fransa'da yaşanan en kanlı olay 

olarak bilinen bu vahşi eylemde dördü Fransız, ikisi Türk, biri Amerikalı ve biri de İsveçli olmak 

üzere toplam sekiz kişi hayatını kaybetmiş, 60 kişi de yaralanmıştır. Günümüzde ise terör 

faaliyetlerinde bulunmayan Ermeniler, dünyanın çeşitli yerlerinde konferanslar düzenlemekte, 

kurdukları sivil örgütler vasıtasıyla Türklerin yaşamadığı çeşitli dünya ülkelerinde bile Ermeni 

lobileri oluşturmaktadırlar. El-Nafidha Fransa ve Ermeni Meselesi, Ermeni Katliâmına İlişkin 

Gerçekler. 

 http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/DISBASIN/2001/05/29x05x01.HTM#%202, 

496 Terör örgütü PKK’nın yurtdışında yasaklanması ve bir terör örgütü olarak kabul edilmesi 1993 

yılında mümkün olmuştur. Önce Almanya sonra Fransa sırayla örgütü yasak listesine almışlardır. 

Fransa, örgütten eylemlerini dışarıda sürdürmesini istemiştir. Bu da ayrı bir ikilemdir. Dış 

Basında Terör Örgütü PKK’nın Yasaklanması (1-15 Aralık 1993), Basın-Yayın ve 

Enformasyon Genel Müdürlüğü, Ankara 1993, s.5. 19 Aralık 2005 tarihinde, Avustralya’da terör 

örgütleri listesinde olan PKK’nın Terörle Mücadele Yasası kapsamında da terörist örgüt olarak 
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PKK örgütü, 1993’ten bu yana İngiltere ve Fransa’da, 2001 Mart ayında 

İngiltere’de yasaklanmış, Avustralya, Kanada, Bulgaristan, Japonya, Kazakistan, 

ve ABD’de ise yabancı terör örgütleri listesine alınmıştır. (Örgütün terörist 

niteliği ABD Dışişleri Bakanlığının “Küresel Terörizm Çeşitleri” konulu yıllık 

raporunda on yılı aşkın bir süredir vurgulanmaktadır). 2 Nisan 2004 tarihi 

itibariyle PKK, diğer adları olan KADEK ve KONGRA-GEL ile birlikte AB’nin 

“Terör Örgütleri ve Kuruluşları Listesi”ne de alınmıştır. PKK ayrıca, sivil toplum 

örgütlerinin 1 Haziran 2001 tarihli “Çocukların Asker Olarak Kullanılmalarının 

Durdurulması İçin İşbirliği” raporunda da çocukları asker olarak kullanan 

örgütler arasında sayılmaktadır. (PKK’nın çocukları kaçırıp beyinlerini yıkadığı 

ve kamplarda eğittiği uzun bir zamandan beri bilinmektedir.) Tarihte terörist ile 

özgürlük savaşçısının birbiriyle karıştırıldığı zamanlar olmuştur, ancak bu tutum 

artık geçerli değildir. Özellikle 11 Eylül New York İkiz Kulelerinin yıkılması 

olayından sonra terörizme ve terör örgütlerine karşı uluslararası bir dayanışma 

gelişmiş ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1373 sayılı kararında görüldüğü gibi, 

uluslararası belgelerde teröre karşı yürütülecek açık mücadelenin parametreleri 

ortaya konulmuştur. Bu gelişmeler ışığında Türkiye, tüm ülkelerin uluslararası 

yükümlülükleri doğrultusunda terör örgütü PKK/KONGRA-GEL’e karşı kararlı 

bir tutum takınmasını beklemektedir.497

Soykırımları hazırlayan ırkçılık tutkusunun 19. yüzyıl Avrupa düşüncesinin 

ürünü olup, İngiliz ve Fransızların üstünlük mantığıyla başlayıp Almanlara doğru 

eriştiğini bilmeyen yoktur. İkinci Dünya Savaşı sırasında yalnızca Almanların 

                                                                                                                                                               
ilân edildiği, Avustralya makamlarının 15 Aralık 2005 tarihli basın açıklamasından öğrenilmiştir. 

Alınan bu karara göre, sadece PKK’ya maddî destekte bulunmak değil söz konusu terör örgütüne 

üyelik, destekleyici açıklamalarda bulunmak ve herhangi bir şekilde bağlantılı olmak veya destek 

vermek suç kapsamına alınmıştır. Bu çerçevede, suçlu bulunacak şahıslar 25 yıla kadar hapis 

cezası ile karşı karşıya kalabileceklerdir. Söz konusu karar, terörle mücadelede uluslararası alanda 

yürütülen işbirliğine önemli katkı sağlayacaktır. 

http://www.mfa.gov.tr/MFA_tr/AnaSayfaAltKisim/NO192_19Aralik2005.htm 

497 
http://www.disisleri.gov.tr/MFA_tr/DisPolitika/AnaKonular/Terorizm/UluslararasiDayanismaninS

aglanmasi.htm 
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değil, bütün Avrupalıların Yahudi soykırımına katkıda bulundukları artık 

kanıtlanmış durumdadır. Fransızlar 100 bin Yahudi'yi gaz odalarına gönderilmek 

üzere Nazilere teslim etmişlerdi. Daha da ilginci, Fransa'nın 1960'larda öldürdüğü 

bir milyonu aşkın Cezayirli konusunun ele alınmasını istememesidir. Başbakan 

Jospin, "Bunun yargısını tarihçilere bırakalım" derken, Parlamento Ermeni 

konusunun tarihçilere bırakılmasına ise karşı çıkmıştır.498 Dünya çapındaki 
                                                           
498 15 Aralık 2005 tarihinde ilginç bir gelişme de yaşanmıştır. Fransız tarihçiler, “tarihi, tarihçilere 

bırakın, soykırım yasalarını iptal edin” diyerek Fransız Parlamentosu’na bir dilekçe verdiler. Jean-

Pierre Azéma, Elisabeth Badinter, Jean-Jacques Bocher, Françoise Chandernagor, Alain Decaux, 

Marc Ferro, Jacques Julliard, Jean Leclant, Pierre Milza, Pierre Nora, Mona Ozouf, Jean-Claude 

Perrot, Antoine Prost, René Rémond, Maurice Vaïsse, Jean-Pierre Vernant, Paul Veyne, Pierre 

Vidal-Naquet, Michel Winock tarafından yayınlanan bildiri, Fransız basınında geniş yer aldı. 

“Tarihçi hiçbir dogmayı, yasağı ve tabuyu kabul etmez. Tarihçinin görevi yüceltmek veya 

suçlamak değildir. Tarihçi açıklar. Tarih, gündemin tutsağı değildir. Tarihçi, geçmişteki olaylara 

bugünün duyarlılıklarını sokmaz ve günümüzdeki ideolojik kalıpları geçmişe uygulamaz. Tarih, 

hukukî bir nesne değildir...Devletin politikası tarihin politikası değildir... Demokratik bir rejime 

yakışmayan tarihî konulardaki kararların iptal edilmesini talep ediyoruz” şeklindeki beyanlarıyla 

“tarih yazımının meclislerin işi olmadığını” ifade etmişlerdir. Bu çerçevede, yürürlükten 

kaldırılmasını istedikleri kararları şöyle sıralamışlardır: Fransa’nın sömürgecilik tarihinin olumlu 

yönlerinin anlatılmasını öngören 23 Şubat 2005 tarihli yasa, Ermeni soykırımının tanınmasına 

ilişkin 19 Ocak 2001 tarihli yasa, köleliğe ilişkin 21 Mayıs 2001 tarihli yasa ve antisemitik ve ırkçı 

eylemlerin cezalandırılmasına ilişkin 13 Temmuz 1990 tarihli yasa. Bildiride, bu yasaların 

tarihçilerin özgürlüğünü kısıtladığı ve ceza baskısı altında tarihçinin neyi araştıracağının ve neyi 

bulacağının zorla bildirildiği belirtiliyor. İçişleri Bakanı Nicolas Sarkozy ise “Birgün Fransız 

olmaktan dolayı özür mü dileyeceğiz” diyerek tartışmalara tepki göstermiştir. Fransa'nın eski ve 

halihazırdaki sömürgelerinin de sert tepkisine yol açan sömürge yasasının iptal edilmesi için 

muhalefetin verdiği teklif, Meclis Genel Kurul oturumunda 2005 Aralık ayında reddedilmiştir. 

http://www.wsws.org/articles/2005/dec2005/fran-d19.shtml, 2006 Ocak ayında yeni bir gelişme 

olmuştur. Fransız Meclis Başkanı Debre, sömürge yasasından sonra, sözde Ermeni soykırım 

yasasının da gözden geçirilmesini istemiştir. Fransa Meclis Başkanı Jean-Louis Debre, 

sömürgecilik yasasıyla ilgili sorunu çözdükten sonra, sözde Ermeni soykırımı, Musevilere ilişkin 

soykırım ve kölelikle ilgili yasaların da gözden geçirilmesi gerektiğini söylemiştir. Debre, bu 

amaçla bir grup parlamenteri bir araya getirmeyi planladığını da belirtmiştir. Europe-1 radyo 

kanalının sorularını yanıtlayan Debre, ülkede büyük yankı uyandıran 23 Şubat 2005 tarihli 

sömürge yasasının, “yürürlükten kaldırılması veya tekrar yazılması seçeneklerini dışlamadığını” 

kaydetmiştir. Debre, Fransa'nın geçmişteki sömürge politikasının olumlu gösterilmesini öngören 

yasayla ilgili önyargılı olmadığını belirtmiş ve bütün görüşleri dinleyeceğini söylemiştir. Meclis 
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Amerikalı tarihçi Bernard Lewis, soykırım iddiasını çürüten bir makale yazdığı 

için, Fransız mahkemelerince 1 Franklık sembolik bir cezaya mahkum edilmiştir. 

Soykırıma gerekçe yapılan belgelerin gerçekliklerini sorguladıkları için, iki bilim 

adamı, Davison ve Giles Veinstein de tehditlere uğrayıp görevlerinden 

uzaklaştırılmak olasılığıyla karşı karşıya bırakılmışlardır.499

 

6.4  Ermenilerin Günümüzdeki Hukukî Durumu 

Etnik ve kültürel kimliklerin giderek önem kazanmasının neden olduğu 

çatışmalar, klâsik insan hakları hukuku yanında, bu yeni bölünmelerden 

kaynaklanan uzlaşmazlıkları düzenleyecek farklı bir hukukun, “azınlık hakları 

hukuku”nun oluşumunu hazırlamakta, oluşmakta olan Azınlık Hakları Hukuku 

problematiği, uluslararası insan hakları hukuku genel problematiğinden farklı 

kullanılmaktadır. Azınlıkların korunması konusunda, Birinci Dünya Savaşı 

sonrası yaklaşımla belirgin bir farklılık vardır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında 

azınlıkların korunması, sınırların çizilmesine bağlı olarak, Avrupa’da genel bir 

sorun olarak benimsenmiştir. Bu dönemde yapılan barış antlaşmalarının, 

azınlıkların çoğunluktan farklı kimlik özelliklerini sürdürmelerine yönelik 

kuralları kapsadığı görülmektedir. Bu çerçevede, azınlıkların haklarının 

korunması Milletler Cemiyeti’nin güvencesi altına alınmıştır. Ancak bu evrensel 

bir azınlık hakları koruma anlaşması olmamış sadece mağlup devletlerle yeni 

kurulan devletlerdeki azınlıklara yönelik olmuştur.500 Nitekim, İkinci Dünya 
                                                                                                                                                               
Başkanı Debre, parlamentoların tarih yazamayacağı inancında olduğunu vurgulayarak, “Yasa 

koyucular tarihe bir anlam yüklememeli” diye konuşmuştur. Fransa Cumhurbaşkanı Jacques 

Chirac, sömürge yasasıyla ilgili toplumun değişik kesimlerinden gelen sert tepkiler üzerine, Debre 

başkanlığında bir komisyon kurularak, “parlamentonun tarihle ilgili rolüne” ilişkin rapor 

hazırlamasını 5 Ocak 2006 tarihinde talep etmiştir.  

 http://www.turks.us/article.php?story=20060105102907646&query=debre. Ermeni sorununun 

Fransa’nın sorunu olmadığını da 15 Şubat 2005 tarihinde söylemiştir. 

499 Orhan Koloğlu,  Popüler Tarih, Nisan 2001, s. 68-72.  

500 Naz Çavuşoğlu, Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Azınlık Hakları, İstanbul 2001, 

2.bs., s. 22. 
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Savaşı yılları Cemiyet-i Akvâm (Milletler Cemiyeti)’nin işlevinin 

güvenilmezliğini ortaya koyarak yeni bir oluşuma Birleşmiş Milletler’e 

dönüşmüştür. Bu oluşum içinde azınlıkların hukuku yeniden düzenlenmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ise insan haklarının uluslararasılaşması 

sürecinde azınlıkların da evrensel insan haklarının uluslararası korunmasından 

yararlanacağı düşüncesi yerleşiklik kazanmıştır. Bu çerçevede, eşitlik ve 

ayrımcılık yasağı alınan azınlıkların korunması sorununun temel ilkeleri, insan 

haklarının korunması sorununun temel ilkeleri olarak önem kazanmıştır. Bununla 

birlikte, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile501 

aynı gün 10 Aralık 1948’de kabul ettiği 217 C (III) sayılı kararıyla İnsan Hakları 

Komisyonu ve bu komisyona bağlı olarak 1947’de kurulan Ayrımcılığın 

Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt Komisyonu’nu azınlık sorunlarının 

araştırılması ve çözümü ile görevlendirilmiştir. Bu çalışmaların ilk ürünü olarak 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1966’da kabul edilen Kişisel ve 

Siyasî Hakları Sözleşmesi’nin 27. maddesidir. “Etnik, dinî veya dilsel azınlıkların 

bulunduğu devletlerde, bu azınlıklara mensup kişiler, kendi gruplarının diğer 

üyeleriyle birlikte toplu olarak, kendi kültürlerinden yararlanmak, kendi dinlerini 

açıklamak ve uygulamak ya da kendi dillerini kullanmak hakkından mahrum 

edilemezler” kuralını getiren 27. madde, uluslararası insan hakları hukuku içinde 

evrensel nitelikte ve hukukî bağlayıcılığa sahip azınlık haklarına ilişkin ilk 

düzenlemedir. 1990’larda ise AGİK, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi 

tarafından azınlık haklarına ilişkin yeni belgeler düzenlenmiştir. Azınlıkların 

hukukunu şekillendiren bu süreç temelde azınlık kavramının tanımının 

yapılmasını çözüme ulaştıramamıştır. Tanım konusundaki bu belirsizlik, vatandaş 

olmayanların özellikle de yeni azınlıklar olarak nitelendirilen göçmen işçilerin 

azınlık haklarından yararlanıp yararlanamayacağı sorununa neden olmuştur. 

Tanım belirsizliği, azınlıklar sorununun siyasî yönü göz önüne alındığında 

devletlere kendi ülkelerindeki azınlıkların varlığını reddetme veya azınlık 

statüsünü yorumlama imkânı vermiştir. AGİK Kopenhag Belgesi’nin kabulünden 

                                                           
501 Tekin Akıllıoğlu, İnsan Haklarının Korunması Alanında Uluslararası Temel Belgeler, 

Ankara 1995, 3.bs., s.13. 
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sonra Türkiye, Yürütme Sekreteri’ne gönderdiği 1990 Moskova Belgesi ve 1992 

Helsinki-II Belgesi için yaptığı bildirimlerde; “ulusal azınlık” kavramının ancak 

ikili ve çok taraflı uluslararası belgelerle statüleri belirlenen grupları kapsadığını 

ve Kopenhag Belgesi düzenlemelerinin Anayasa ve iç mevzuata göre 

uygulanacağını açıklamıştır.502

Azınlık kavramı üzerine, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun 

Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt Komisyonu raportörü 

Francesco Capotorti 1978’de bir tanım önermiştir ve bu tanım daha sonraki 

tanımlara da örnek olmuştur. Buna göre azınlık kavramını, “Bir devletin 

nüfusunun geri kalanına göre sayısal olarak az olan, egemen konumda 

bulunmayan, -o devletin vatandaşı olan- üyeleri nüfusun geri kalanından farklı 

etnik, dinsel veya dilsel özelliklere sahip olan ve kültürlerini, geleneklerini, 

dinlerini veya dillerini korumaya yönelik üstü örtülü de olsa bir dayanışma 

duygusu gösteren bir grup” olarak tanımlamıştır.  

Birinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası ortamda siyasetin bir ilkesi 

olmakla birlikte, Milletler Cemiyeti Misâkı’na aktarılmayan self-determinasyon 

hakkı ise Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukuk ilkesine 

dönüştürülmüştür. Böylece, 1(2) ve 55. maddelerle bu ilke tanımlanmıştır. Şart’ın 

1(2) maddesinde halkların hak eşitliği ve self-determinasyon ilkesine saygı 

gösterilmesi, Birleşmiş Milletler amaçları arasında yer alan uluslararası dostluk ve 

barışın geliştirilmesinde bir önkoşul kabul edilirken, 55. madde halkların self-

determinasyon ilkesine saygı üzerine kurulu barışçıl hak ve hürriyetlerinin ayrım 

yapılmaksızın korunmasının yanı sıra uluslararası ekonomik, sosyal ve kültürel 

işbirliğini de öngörmüştür. Ülke bütünlüğünün korunması kaydıyla, halkların self-

determinasyon hakkına 1989 Viyana Belgesi, 1990 “Yeni bir Avrupa için Paris 

Şartı”, 1991 Moskova Belgesi de yer vermiştir.503

Ülke bütünlüğünün saklı tutulması, ayrılıkçı talepler ve siyasî projelere 

hukukî meşruiyet sağlayıcı azınlık hakları formüllerinden sakınma ile demokratik 
                                                           
502 Çavuşoğlu, a.g.e., s.23. 

503 Çavuşoğlu, a.g.e., s.72. Ayr.bkz. Akıllıoğlu, a.g.e., s.277. 
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bir toplumda çoğulcuğun korunması arasında bağdaştırıcı bir çözüm bulma 

arayışı, azınlık haklarını “kolektif boyutlu bireysel haklar” olarak kabul etme 

eğilimini güçlendirmiştir. Nitekim, Türkiye Cumhuriyeti’nin imzaladığı Lozan 

Antlaşması’nın 37-45. maddeleri ile bu konuda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

Türkiye’de azınlık olarak kabul edilen Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler bu 

çerçevede siyasî ve hukukî haklara sahip olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 

olarak kabul edilmişlerdir. Yeni dünya düzenine meşruiyet kazandırmaya yönelik 

bu tür anlaşmaların, klâsik anlamda ulus-devlet kavramı ve azınlıklar adına nasıl 

kabul göreceğini ise zaman gösterecektir. 

Bu dönemde Türkiye’de yaşayan Ermeniler siyasî ve hukukî açıdan Lozan 

Antlaşması ile belirlenen haklara kavuşmuşlardır. Osmanlı döneminde de 

gayrimüslimlerin statüsü Tanzimât’la ve sonrasında da fermanlarla ayrıntılı olarak 

belirlenmiştir. Ehl-i örf denilen kamu yöneticilerinin keyfi uygulamalarına karşı 

da güvence altına alınmıştır. Bu durum yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 

uluslararası anlaşmalarıyla aynı şekilde garanti altına alınmıştır. Konunun 

görüşüldüğü Lozan Antlaşması’nın en tartışmalı konularından biri azınlıkların 

hakları olmuştur. Daha önce dördüncü bölümde ayrıntılarıyla gördüğümüz 37. ve 

45. maddelerle düzenlenen azınlıkların korunması ile ilgili maddeler ile dil, din, 

eğitim ve aile hukuku konularında düzenlemeler yapılarak koruma altına 

alınmışlar ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kabul edilmişlerdir. 

Buna göre, Rumlar, Yahudiler gibi Ermeniler de diğer Müslüman Türk 

vatandaşlarının yararlandığı medenî ve siyasî haklardan faydalanabilmiş, kamu 

hizmet ve görevlerine kabul edilme, çeşitli mesleklerde ve iş kollarında ayrım 

görmeden çalışma hakkına sahip olmuşlardır. Ticaret, din, basın veya her çeşit 

yayın konularıyla açık toplantılarda dilediği bir dili kullanmasına kısıtlama 

getirilmemiştir. Resmî dil Türkçe olmasına karşılık, Ermenice konuşsalar dahi 

mahkemelerde kendi dillerini sözlü olarak kullanabilmelerine uygun düşen 

kolaylıklar sağlanmıştır. Giderlerini kendileri ödemek üzere her türlü hayır 

kurumuyla, dinî ve sosyal kurumları, okul gibi eğitim-öğretim merkezlerini 

kurabilmelerine izin verilmiştir. Hatta ilkokuldan itibaren zorunlu dil Türkçe 

olmasına rağmen kendi dillerinde de çocuklarını eğitebilmelerine imkân 
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tanınmıştır. Buralarda Ermeni dilinde eğitim yapıp,504 dinî ayinlerini serbestçe 

yürütebilmişlerdir. Bu tür kurumların kurulmasında kendilerine devlet 

bütçesinden, belediyelerin bütçelerinden pay ayrılması dahi öngörülmüştür. Bu 

paylar kurulan kurumların yetkililerine teslim edilmek üzere, istedikleri gibi 

kurumlarında kullanmaları mümkün olmuştur. Öte yandan, uygulamalar sırasında 

görülen münferit hatalardan doğan çeşitli aksaklıklara rağmen, Ermeniler diğer 

vatandaşlar gibi eşit hak ve özgürlüklere sahip olmuşlardır. Oysa AB ülkelerinde 

benzer konular çok daha farklı bir şekilde gelişmiş ve uygulanmıştır.  

AB üyesi Fransa’ya uygulanan standartlar anayasal yapısı ve vatandaşlık 

anlayışı Fransa’nınkine benzeyen Türkiye için de geçerlidir. Türk tarafında, 

azınlıklar konusunda özellikle AB’nin kabulü imkânsız dayatmasıyla karşı karşıya 

kalan Türkiye’nin, gerçekleri ve soruna yaklaşımını cesaretle ve karşılaştırmalı bir 

biçimde anlatmasında ve görüşünü inatla savunmasında yarar vardır. Türkiye’nin 

yapması gereken dernekler yasasında değişiklik yapmasıdır. Türkiye ile Fransa 

arasındaki fark, dernekler yasasının katı, şekilci ve özgürlüklerin kullanımını izne 

bağlayıcı yaklaşımından kaynaklanmaktadır. Örneğin, Fransa “Avrupa Bölge ve 

Azınlık Dilleri Sözleşmesi’ni” imzalamış olmasına rağmen, çekincelerini de 

belirtmiştir: Fransa sözleşmeyi imzalamakla azınlıkların tanınması ve korunması 

yükümlülüğünü üstlenmediğini belirtmiştir. Amaç Avrupa dil zenginliğini 

korumaktır. Sözleşmede kullanılan “dil konuşanlar” terimi bölgesel ve azınlık 

dilleri konuşanlara kolektif haklar tanımaz. Fransa, sözleşmeyi anayasasının tüm 

vatandaşların yasa önünde eşit oldukları ve sadece köken, ırk veya din farkı 
                                                           
504 Kantarcı vdl., Ermeni Sorunu...,  s.67. Türkiye’de azınlık hakları ile ilgili tartışmalar son 

zamanlarda özellikle ana dilde yayın ve öğrenim üzerine odaklanmıştır. “Ulusal Azınlıkların 

Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşmesi” azınlık dilinde eğitim hakkına ilişkin oldukça açık 

düzenlemeler getirmiştir. Azınlığa mensup kişilerin kendi dilini öğrenme hakkına sahip olduğu 

kabul edilmiştir. Azınlık mensubu kişiler kendi özel eğitim ve öğretim kurumlarını 

kurabileceklerdir. Buna karşın azınlık dilinin öğrenilmesi resmî dilin öğrenilmesi zorunluluğunu 

da ortadan kaldırmaz. Ayrıca sözleşmeye göre azınlıklar kendi dillerinde görsel ve yazılı yayın 

yapma hakkına sahip olmuşlardır. Sözleşme bu özgürlüklerin “ülke bütünlüğü”nün bozulmasına 

yönelik olarak kullanılamayacağını da açıkça belirtmektedir. Lozan Antlaşması incelendiğinde 

Türkiye’nin bu sözleşmeye taraf olmamakla birlikte burada yer alan ve ancak 1998 yılında 

yürürlüğe girmiş olan hakları ve özgürlükleri daha 1923 yılında gerçekleştirdiği görülmektedir.  
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olmaksızın bir araya gelmiş vatandaşlardan oluşan Fransa halkını tanımakta 

olduğunu vurgulayan giriş bölümünün hükümlerine uygun olarak 

yorumlamaktadır. Sözleşme ile azınlıklara ayrı haklar verileceği belirtilmiştir. Bu 

durumu Fransa, “gerek Cumhuriyetin bölünmez bütünlüğü, gerek yasa önünde 

eşitlik ve gerekse Fransa halkının tekliği ilkelerine aykırılık” olarak 

yorumlamıştır. Ayrıca, sözleşmede belirtilen maddeler, “Cumhuriyetin dili 

Fransızca’dır” kuralına da aykırı bulunmuştur. Bu gelişmeleri Avrupa Haber 

Ajansı haber olarak geçmiş ve kararın azınlıkların tanınması konusunda 

çekinceleri olan bazı ülkeler için gerekçe olacağını belirtmiş ve “Örneğin Türkiye 

iç politikasını izah ederken Fransız yasalarının kimi “arkaik” niteliklerini 

gerekçe olarak kullanmaktadır” demiştir.505 Türkiye de azınlık haklarını 

tanımakla birlikte, Fransa örneğinde olduğu gibi millî birlik ve beraberliğine karşı 

gelen oluşumlara haklı olarak tepki göstermektedir. 

Yurtdışında yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen, durumlarıyla ilgili örnek 

davranış Ermeni kökenli Türk vatandaşlarından gelmiştir. Türkiye’deki Ermeni 

Apostolik Ortodoks, Ermeni Katolik ve Protestan cemaatlerinin sivil 

temsilcilerinden oluşan 90 kişilik heyet, 30 Ocak 2001 tarihinde Ermeni 

Patrikliği’nin Bezciyan Salonu’nda Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob’un 

başkanlığında Ruhani Meclis üyeleriyle birlikte karma bir toplantı 

gerçekleştirmiştir. Toplantı sonucunda açıklanan bildiride, Fransa Meclisi’nin 

1915’teki olaylara ilişkin kararının tarihçilere bırakılması gerektiği ve Türkiye’de 

yaşayan Ermeniler açısından şüphe uyandıracak beyanâtlar içerdiği belirtilerek 

buna son verilmesi istenmiştir. Türkiye’de yaşayan Ermenilerin din serbestisi 

içinde yaşadıkları ve bir sorunları olmadığı belirtilirken, bu ülkede yaşayan 

herkesin olabilecek toplumsal sorunları olduğu, bunun da tartışma yerinin Türkiye 

Parlamentosu olduğu, sıkıntılarını yetkili mercilere bildirdiklerini ve çözüm 

beklediklerini belirtmişlerdir. Bu nedenle de, yabancı ülke parlamentolarının 

Ermenilerin koruyucusu gibi davranmalarının gereksiz bir tutum olarak 

algılandığı ifade edilerek, Lozan Antlaşması şartları uyarınca, Ermenilerin 

Türkiye’de 540 yıllık Patrikhanesiyle, 2 hastanesiyle, 57 kilisesiyle, 58 vakfıyla, 

                                                           
505 Pulat Y. Tacar, Terör ve Demokrasi, Ankara 1999, s.212. 
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18 okuluyla, 25 korosuyla, 17 derneğiyle, 2 spor kulübüyle, 3 gazetesi ve 5 

dergisiyle onurlu bir şekilde yaşamını sürdürdüğü belirtilmiştir.506

Günümüzdeki beklentilerini Patrik II. Mesrob şu şekilde özetlemiştir. 

“...Cemaat vakıflarıyla ilgili son yasa değişikliğinin vakıflarımızın Medeni 

Kanun’a göre kurulan vakıflar arasındaki farkları kaldırdığını görmekten 

mutluyuz. Buradaki en önemli eksiklik, ihtiyaç kavramıdır. Öncelikle bir okul, bir 

hastane ya da bir hayır kurumu için ihtiyaç her zaman sınırsızdır. Yani elde 

edilecek her fazla gelire vakfın amacına uygun harcama yerleri bulunabilir. 

Örneğin, bir okul öğrencilerine daha fazla burs verebilir, yabancı dil için yabancı 

öğretmenler kullanabilir... özellikle bağış ve vasiyet yoluyla taşınmaz 

edinilmesinde sadece bildirimle yetinmek doğru olur.” Patrik Ermeni kimliğinin 

korunması açısından yaşanan sorunların sosyolojik bir olgu olduğunu ve bunun 

iletişim çağının sonucu olduğunu belirtmiştir.507 Günümüz şartları açısından 

bakıldığında, küreselleşme adı altında yaşananlar yalnız Türkiye’de yaşayan 

azınlıkları değil, diğer Müslüman vatandaşları da etkilemektedir. Bazı çevrelerin 

Ermeni okullarına öğrenci bulamamalarını, İngilizce eğitime yönelip Ermenice’ye 

ihtiyaç duymamalarını bir asimilasyon sorunu olarak Ermeni kimliğini sindirilmiş 

gibi göstermek yanlış bir tutumdur. Bu durum, birçok gelişmekte olan ülkede 

olduğu gibi Türkiye’de de küreselleşme adı altında uygulanmaya çalışılan 

Amerikanlaştırma politikasının bir sonucudur. Ermenilerin, Osmanlı’dan bugüne 

devlet kademelerinde görev almış olmalarına rağmen, eskiden olduğu gibi genelde 

ekonomik açıdan rahat edecekleri ticaret gibi ve yeteneklerinin olduğu sanat 

                                                           
506 Bakınız Ekler bölümü, bildiri metni.  

507 Kamer Kasım-Sedat Laçiner, Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob ile Söyleşi, Ermeni 

Araştırmaları, Kış 2003, Cilt 2, Sayı 8, s.221 Beşinci Bölümde, Cemaat vakıfları mevzuatı 

üzerine düzenlemelerin, Avrupa Birliği’ne uyum yasasınca yapıldığından bahsetmiştik. “Cemaat 

Vakıflarının Taşınmaz Mal Edinmeleri, Bunlar Üzerinde Tasarrufta Bulunmaları ve Tasarrufları 

Altında Bulunan Taşınmaz Malların Bu Vakıflar Adına Tescil Edilmesi Hakkında Yönetmelik” 

Resmî Gazete’nin 24 Ocak 2003 tarihli sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe 

göre, cemaat vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni ile dinî, sosyal, eğitsel, sıhhî ve 

kültürel alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alma, vasiyet, hibe ve sair yollarla 

taşınmaz edinebileceklerdir. 
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alanlarındaki mesleklere yönelmeleri, onların diğer alanlarda daha az 

görülmelerine neden olmuştur. Patrikliğin bu konudaki açıklaması da, 

“öğretmenlerin ve memurların aldığı düşük maaşlardan ötürü Ermeni kökenli 

Türk gençlerinin bu mesleğe sıcak bakmadığının” ifade edilmesi bu durumun, 

kendilerinin dışlanmasından değil, ekonomik ve sosyal nedenlerden ötürü, kendi 

seçimleri doğrultusunda olduğunu göstermektedir. Bölgesel kültürlerin, yerel 

zenginliklerin korunması zengin bir kültüre sahip Türkiye’nin köklerinin 

sağlamlığını daha da perçinleyecektir. 

Buraya kadar olan bölümlerde, 1990’lı yıllara kadar terör yoluyla bazı 

Ermenilerin dünya kamuoyunu kendi lehlerine çevirmeğe çalıştıklarını gördük. 

Kanlı olayların fayda etmediğini ve tarihî gerçeklerin çarpıtılamayacağını 

anladıklarında ise diplomasiye yönelerek davalarını devam ettirmişlerdir. 
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7. BÖLÜM : SON ERMENİ TERÖRİZMİNDEN DİPLOMASİYE 

          YÖNELİŞ 

 

7.1. Yakın Dönemde Türkiye-Ermenistan İlişkileri 

Yaklaşık dokuz yüzyıl boyunca Türklerle birlikte rahat ve huzur içinde 

yaşayan ve Osmanlı Devleti'nde oldukça zengin bir kesimi meydana getiren 

Ermenilerden bazılarının tutumu; 1877-1878 Osmanlı Rus savaşlarında 

Osmanlının yenilmesiyle, 3 Mart 1878 tarihinde Ayastefanos ve 13 Temmuz 1878 

tarihli Berlin Antlaşmaları’nın imzalanmasıyla değişmiştir. Bu anlaşmalardan 

sonra Rusya'nın ve bazı Avrupa Devletleri’nin kışkırtmasıyla Ermeniler süratle 

örgütlenerek, bağımsız bir Ermenistan Devleti kurmaya yönelmişlerdir. Daha 

önceki bölümlerde ayrıntılarıyla yer verdiğimiz bu tarihî olaylardan sonra, bu 

bölümde diaspora olarak anılan Ermenilerin silâhlı mücadele yanında diplomatik 

girişimlerle de iddialarını meşrulaştırma çabalarını ve Türkiye’nin komşusu 

Ermenistan ile ilişkilerini irdeleyeceğiz. 

Rusya, Kafkasya'da eskiden beri devam eden millî politikası gereği, Türkiye 

ile Kafkasya'daki Azerbaycan'ın arasına uydu görevini yürütecek tampon bir 

Ermeni Devletini508 yerleştirmek suretiyle iki ülke arasındaki irtibatı koparmak 
                                                           
508 Eski Revan ve Nahcivan Hanlıkları topraklarında oluşturulan “Ermeni Vilâyeti”, Revan ve 

Nahcivan eyaletleri ve Ordubad nahiyesine bölünmüştür. Rusya’yla birleştirilmesi sırasında bu 

yerlerde üç şehir (Revan, Nahcivan ve Ordubad) ve 1.111 köy vardı. Rusya’nın işgali sırasında bu 

köylerin sadece 752’si meskûn köy olmuştur. 521’i Revan eyaletinde, 52’si Ordubad’da idi. Rus-

İran savaşı sırasında 310 köy Revan eyaletinde, 43 köy Nahcivan eyaletinde, 6 köy ise Ordubad 

nahiyesinde olmak üzere toplam 359 köy boş kalmış ve dağıtılmıştır. Bu köyler Azeri Türk 

köyleriydi. Ermeniler Güney Kafkasya’da Azerbaycan Türklerini zayıflatmak için çalışmışlardır. 

Örneğin, 15 Ekim 1913 tarihli Taşnak Partisi’nin Cenevre Kongresi’nde alınan karar şöyleydi: 

“Panislâmcı Emisarlar adı altında Kafkasya’ya adamlarımızı göndermeliyiz. Bu adamlar 

Müslüman nüfus arasında propagandalar yaparak, Rusya’ya karşı direnişi formlaştırmalı ve 

onları isyana tahrik etmelidirler. Bundan dolayı Rusya Hükûmeti Müslümanlara karşı baskılar 

uygulayacak ve bunun sonucunda Müslüman insanlar zayıflayacaklardı. Bu şekilde yapılacak 

olursa, Kafkasya’da kendisine karşı gelecek Taşnaklar Müslümanların direnişi ile 



istemiştir. Bu amaçla, Rusya'nın Bolşevik Lideri Lenin, 18 Aralık 1917'de tayin 

ettiği Kafkasya Komiseri Ermeni asıllı Stepan Şalımyan'a 30 Aralık 1917 tarihli 

Kararname ile, o sırada Rus işgali altında bulunan Doğu ve Güney Kafkasya'da 

Sovyetler Birliği’ne bağlı bir Ermenistan Devleti kurma yetkisini de vermiştir.509 

27 Nisan 1920'de Bolşevik hâkimiyetinin tesirinden sonra Güney Kafkasya ve 

Azerbaycan'da; Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetleri ile Nahcivan Özerk Eyaleti ve Karabağ Özerk Bölgesi 

kurulmuştur. Ermenistan, kağıt üzerinde sınırları çizilen bir devlete bu şekilde 

sahip olmuştur.510 3-5 Temmuz 1921 tarihlerinde Sovyet Rusya’nın Komünist 

Parti Merkezî Komitesi Kafkasya Bürosu’nun toplantılarında Dağlık Karabağ ile 

ilgili konu incelenmiş ve önce Sovyet Ermenistan’ına bağlanmasına karar 

verilmiştir. Daha sonra 5 Temmuz’daki toplantıda konu tekrar görüşülmüş ve 

Müslümanlarla Ermeniler arasındaki millî uyumun, yukarı ve aşağı Karabağ’daki 

ekonomik bağlantı ve Karabağ’ın Azerbaycan’a olan kalıcı bağı nedeniyle Dağlık 

                                                                                                                                                               
karşılaşmayacaktı. Diğer yandan, Ermenilere karşı Kafkasya Müslümanları ile Anadolu 

Türklerinin beraber faaliyet gösterme tehlikesi de kalkacaktır”. Azerbaycan Belgelerinde 

Ermeni Sorunu (1918-1920), Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü yayın nu:28, Ankara 2001, s.X-

XVII. Bölgedeki Rusya ve İngiltere’nin siyasî ve ekonomik nüfuzunu genişletme çabası 

uluslararası alanda bir Ermeni sorunu oluşturmuştur. Ayr.bkz. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 

Bağımsızlığı ve Karabağ Olayları, Harp Akademileri Komutanlığı yayını, İstanbul 1992, s.8.  

509 Ermeniler iddialarından hiçbir zaman vazgeçmemişler, bunu da açıkça ilân etmişlerdir: “Türk 

egemenliği altındaki Ermenistan topraklarından Türk izlerinin silinmesi, tarihî Ermenistan’a 

bağımsızlığın verilmesi amaçlanmıştır. İtilâf kuvvetlerinin Rus Ermenistan’ına kadar Ağrı 

(Ararat)’nın dâhil olan bölgeyi tanıdığı, Türk ve Rus Ermenistanlarının birleştirilmesi ve Milletler 

Cemiyeti’nin garantisi altında bağımsız Ermenistan Devleti’nin kurulması, bölgeye Amerika dâhil 

diğer güçlerin garantörlüğünde özgür, bağımsız bir devlet kurulması hedeflenmiştir. İran 

Ermenistan’ı sorunu, bölgenin birliğini etkilemiştir.” USNA, Microfilm Nu:820, Roll 540, v.514, 

867B.00/20. General Records of the American Commission to Negotiate Peace 1918-1931. 13 

Şubat 1918 tarihli M. Damadian, Garbiss Dilsizian, Dr.N.D. Stepanian imzalı Ermenistan 

Bağımsızlık Bildirgesi İlânı. 

510 Ermeniler Sovyetler’den güç alarak ve Bolşevikler adına Azerbaycan’da ağır işkenceler 

yaparak eylemlerde bulunmuşlardır. Bu durum, Sovyetler Dışişleri Bakanı Gacinskiy’in Hükûmete 

sunduğu 15 Temmuz 1918 tarihli belgede belirtilmiştir. Bu katliâmların soruşturulması için 

komisyon oluşturulması da teklif edilmiştir. Azerbaycan Belgelerinde..., s.9. 
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Karabağ’ın Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde kalması gerektiğini ve 

Soşi’nin idarî merkezi olarak bağımsız bölge olarak kabul edilmesini istemiştir.511

Ermenistan olarak belirlenen bölgenin stratejik önemi, “Berlin-Bağdat” 

politikasına dayanan Ermeni sorunuyla bağlantılı olduğu Ermeni heyetince 

Roma’daki Amerikan Elçiliği’ne bildirilmiştir. Ayrıca, Ermenistan’ın Alman-

Türk irtibatı ve bölgedeki İngiliz nüfuzu ve doğu bölgesindeki hâkim gücün 

belirleyici bir yönü olduğu da belirtilmiştir. Böyle bağımsız bir Ermenistan 

Devleti’nin, kuzeybatıdaki Alman nüfuzu ile güneydoğudaki İngiliz nüfuzu 

arasında kurulmasıyla barışa hizmet edeceği savunulmuştur. Üstelik, 

Anadolu’daki Türklerle Kafkaslar’daki Türkler arasında yani Orta Asya ile 

Türkistan arasında kurulması Pantürkizm’i de engelleyeceğinden –ki bunun 

gerçekleşmesi dünya ve uygarlık adına tehlike olarak görülmüştür- önemli 

görülmüştür.512 Görüldüğü üzere, Ermenistan Devleti’nin kurulması bile sırf 

Rusya gibi diğer batılı devletlerin de siyasetlerine hizmet edeceğinden sunî olarak 

plânlanmıştır. 

Oluşturulmak istenilen Ermeni Devleti için elbette ki nüfus önemlidir. 

1897 ve 1916 yıllarındaki nüfus istatistikleri ise bölgede Azeri nüfusun daha 

sonraki yıllarda nasıl eritildiğini, yerine Ermeni nüfusun yerleştirildiğini 

göstermektedir. Bu istatistikler sonraki yıllarda da çarpıtıldığı için bazı örnekler 

                                                           
511 http://www.armeniaforeignministry.com/ 

512 USNA, Microfilm Nu:820, Roll 540, v.514, 867B.00/20. General Records of the American 

Commission to Negotiate Peace 1918-1931. 13 Şubat 1918 tarihli Ermenistan Bağımsızlık 

Bildirgesi İlânı. Ahorian tarafından Paris Barış Konferansı’ndaki komisyona sunulan raporda, 

Karabağ Ermenistan toprağı olarak ifade edilmiş, Elizavetpol, Kazakh, ve Zangezur şehirleri 

494.000 kişilik yerleşimcileriyle -ki bu sayının 358.000’i Ermeni, 24.000’i diğer Hıristiyanlar ve 

sadece 112.000’i Müslüman Tatarlar, Kürtler ve diğer unsurlar olarak- gösterilmiştir. Ayrıca, 

bölgenin sözde Türk işgaline rağmen Ermeni tarihi, kültürü ve coğrafyası ile Ermenistan’a dâhil 

olduğu da belirtilmiştir. Bu nedenle de Karabağ, Zangezur ve Aras vadisinin başka bir ülkeye 

bağlanmasının söz konusu olamayacağı ifade edilmiştir. http://www.armeniaforeignministry.com/, 

Bkz. ekler. http://www.foia.cia.gov/docs/DOC_0000518375/0000518375_0001.gif, Bundan 60 yıl 

sonra ise  CIA’nin, 1978 Sovyet azınlıkları raporuna göre, Karabağ nüfusunun %80’i Ermeni 

olarak gösterilmiştir. 
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vermekte yarar görüyoruz:513 Aşağıdaki tabloda görüleceği gibi önce Azerilerin 

sayısının çok olduğu şehirlere yerleştirilen Ermenilerle bölge nüfusu artırılmıştır. 

Yeni bir devlet oluşturmanın ilk adımı olan nüfus yoğunluğunu sağlama girişimi 

Ermeniler lehine yaşanmıştır. 

Müslümanlar  Ermeniler  Müslümanlar        Ermeniler 

  1897     1916    

Bakü’de 97.918    22.774  198.600  77.130 

Revan’da 77.491     58.148    88.600  106.920 

Aleksandropol’de 

(Gümrü) ------  141.522  -------   202.470 

Nahcivan’da 64.151    34.672    81.100    54.200 

Eçmiyazin’de 35.099    77.572    41.500  114.980 

Tiflis’te 81.495    57.933  133.600  175.400 

Bu noktada göz ardı edilen Azerilerin yaşadıkları ortam olmuştur. Amerika 

yaptığı çalışmalarda edindiği sonuçları kendi siyasî çıkarları doğrultusunda 

yorumlamıştır. Bölgenin Ermenilere ait olduğuna yönelik bir tarih yazma çabası 

yanında Ermeniler de faaliyetlerine devam etmişlerdir. Birinci Dünya Savaşı ve 

sonrasında Türkiye’deki iddiaları yanında, Azerbaycan’da da aynı şekilde 

milliyetçilik ve yayılmacılık duyguları iyice kabartılan ve kışkırtılan Ermeniler, 

Sovyetler Birliği'nin dağılmaya başlamasından sonra 23 Ağustos 1990 tarihinde 

bağımsızlıklarını ilân ederek büyük Ermenistan'ı kurma hayaliyle komşularına 

saldırmaya başlamışlardır. Son yıllarda terör faaliyetleriyle isteklerini 

gerçekleştiremeyeceklerini anlayan bazı Ermeniler, 1986'dan sonra siyasî 

platformda Türkiye'ye baskı uygulamayı ve “Bağımsız ve Birleşik Sosyalist 

Kürdistan” hayaliyle Türkiye’yi bölmeyi amaç edinen PKK terör örgütüne her 

türlü desteği vererek, Türkiye’nin parçalanmasına yardımcı olup bu yolla toprak 

talebini gerçekleştirmeyi hedeflediğinden önceki bölümde bahsetmiştik.514

                                                           
513 Etnik dağılımı gösteren tablo 1897 Rus Nüfus Sayımı ve 1917 tarihli Tiflis, Kafkas 

Takvimi’nden alınmıştır. USNA, Microfilm Nu:820, Roll 540, v.514, 867B.00/14. 

514 Kemal Türközü, “A Reflection on Armenian Terrorism”, The Eastern Question:Imperialism 

and the Armenian Community, Ankara 1987, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, yayın:74, 

seri:III, Nu:A.19, s.16  

 234



SSCB'nin dağılmasından sonra, 23 Eylül 1991'de bağımsızlığını ilân eden 

Ermenistan Cumhuriyeti, Türkiye'ye yönelik "sözde soykırım" iddialarını bir 

devlet politikası hâline de getirmiştir. Ermeniler, geçmişteki gibi, zulme ve 

haksızlığa uğramış bir toplum imajı yaratarak, dünya kamuoyunu başta ABD ve 

Fransa olmak üzere belli başlı devletleri ve uluslararası kuruluşları, Ermeni davası 

lehine çekmeye çalışmışlardır. Ne de olsa Birinci Dünya Savaşı’nda Ermenileri 

kendi ülke askerlerinin kıyafetini giydirip Osmanlı’ya karşı kullanan batılı 

devletlerin onlara karşı bir gönül borcu vardır. 

Böylece soykırım iddialarının kabulü ve tesciline bağlı olarak, Türkiye'den 

yüklü bir tazminat alarak, son aşamada ise Türkiye sınırları içerisinde 

bulunduğunu iddia ettikleri sözde Ermeni topraklarının iadesini sağlayarak büyük 

Ermenistan'ı kurmak yönünde bir siyaset izlemektedirler. Sözde soykırımın 

tanınmasını hedefleyen girişimler, özellikle Belçika, Fransa, Avustralya, 

Yunanistan, Lübnan, Kanada, Rusya, ABD ve Arjantin'de yoğunlaşmış ve bu 

ülkelerde ardı ardına soykırım anıtları dikilmeye başlanmış, hatta bazılarının 

okullarında “sözde soykırım” konusu ders olarak okutulmaya başlanmıştır. Ter-

Petrosyan yönetiminin nispeten ılımlı tutumundan sonra, 1998 Nisan'ında 

Koçaryan'ın Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte, aşırı milliyetçi hareketler serbest 

bırakılmış ve Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerinde sertlik yanlısı bir politika 

izlemeye başlamıştır. Bunun yanı sıra Koçaryan, yapmış olduğu resmî bir 

açıklamada; "soykırımı hiçbir zaman unutmayacaklarını, dünyaya bu trajediyi 

hatırlatmak durumunda olduklarını, soykırımın cezasız kaldığını ve uluslararası 

tanıma ile kınamanın lâyık olduğu şekilde gerçekleşmediğini" ifade etmiş, 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 53. oturumunda da bilinen iddialarını 

tekrarlayarak, Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan tarafından abluka altına 

alındığını dile getirmiştir. Günümüzde sözde Ermeni soykırımı adı ile bütünleşmiş 

olan Ermeni sorununun; Türkiye'den tazminat almak ve ardından toprak talep 

etmek, PKK terör örgütüne örtülü de olsa destek vermek ve Türkiye'ye dost 

olmayan çevre ülkelerle ittifak kurmak suretiyle Türkiye aleyhinde faaliyetlerde 
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bulunmak ve Yukarı Karabağ ile Azerbaycan konusunda uzlaşmaz bir tutum 

içerisinde olmak gibi boyutları bulunmaktadır.515

"Üçüncü Dünya Ermeni Kongresi" olarak da anılan 1985 Sevr 

Kongresi'nde kabul edilen Ermeni Anayasası'nın takdim konuşmasını yapan 

Kongre Başkanı Rahip James Karnuziyan, Ermenilerin bölünmelerinden büyük 

sıkıntı çekildiğini açıklayarak, bu sıkıntıların giderilmesini ve birliğin 

sağlanmasını gerçekleştirmek için "birleşik bir grup" olmaktan başka çare 

bulunmadığını, Anayasa516 denilen metnin bu amaca yönelik bütün görüşleri 

içerdiğini anlatmıştır. 

Tarafsız gözlemciler, Anayasanın uygulanması hâlinde, "Ermeni davası 

için mücadele veren her türlü kuruluşun ve örgütün, Ermeni Kongresi'nin 

şemsiyesi altında toplanacağını" açıklamışlardır. Anayasa'da "Ermeni 

Kongresi"nin amaçları genel olarak şöyle anlatılmıştır:  

a. Dağınık hâlde bulunan Ermenileri birleştirmek ve bir yapı oluşturmak. 

b. Kongreyi, dünyanın tanımasını sağlamak. 

c. (Sözde) Türk işgali altındaki Ermeni topraklarını kurtarmak için tüm 

siyasî ve diplomatik yolları kullanmak. 

d. Ermenilerin vatanlarına dönüşlerini örgütlemek ve bunun için hazırlıklar 

yapmak. 

e. Kongre merkezinin İsviçre'de bulundurulması. 

                                                           
515 http://www.tsk.mil.tr/uluslararasi/ermenisorunu.htm  

516 11. madde ile, Ermenistan Cumhuriyeti Osmanlı Türkiye’sindeki ve Batı Ermenistan’daki 1915 

soykırımın uluslararası tanınmasını başarma görevini desteklemektedir. İmzalayanlar Levon Ter-

Petrosyan, Ermenistan Başbakanı, Ara Sahakyan, Ermenistan Yüksek Kurumu Sekreteri, Revan, 

23 Ağustos 1990, http://www.armeniaforeignministry.com/ 
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f. Ermeni Ulusal Konseyi, Genel Kurul, Yönetim Konseyi gibi kuruluşların 

oluşturulması.517 

"Büyük Ermenistan" Ermenistan Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan 

tarafından ortaya atılmıştır. Halep doğumlu olan Ter-Petrosyan'ın geçmişi ve 

düşünceleri, SSCB döneminde ülkede faaliyet gösteren tek siyasî parti olan 

Ermenistan Komünist Partisi'nin ilkelerine dayanmıştır. Ter-Petrosyan, Dağlık 

Karabağ meselesini alevlendiren ve 1987 yılından itibaren Ermenistan'da 

yoğunluk kazanan gösterilerin baş düzenleyicisidir.518 Onun Dağlık Karabağ'ın 

Azerbaycan'dan ayrılarak Ermenistan'a bağlanmasını sağlamak amacı ile 1988 

Şubat'ında kurduğu "Karabağ Komitesi", 1989 Kasım'ında ad değiştirerek 

"Ermeni Millî Hareketi" adını almıştır. Partileşme sürecinde, 1990 Mayıs 

seçimlerinde en fazla oyu toplayan ve 4 Ağustos 1990 tarihinde Ermenistan 

Yüksek Sovyet Başkanı seçilen Ter-Petrosyan, Cumhurbaşkanlığı seçimini 

kazandıktan sonra, 1991 yazında Ermenistan'ın bağımsızlığını ilân etmiştir. 21 

Aralık 1991 tarihinde Alma-Ata Deklarasyonu'nu imzalayarak Bağımsız Devletler 

Topluluğu'na katılan Ermenistan, 1992 başında da AGİK (AGİT) ve Birleşmiş 

Milletler'e üye olmuştur. Aynı dönemde, Ermenistan Cumhuriyeti, uluslararası 

antlaşmaları, kendi yükümlülüklerini, Helsinki ve AGİT ilkelerini çiğneyerek, 

Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bağlı bir özerk bölge olan Dağlık Karabağ'ı fiilen 

işgal etmiştir. İşgalin de ötesinde buradaki Azeri Türkleri'ne karşı açık bir 

soykırım uygulanmıştır. 1918 yılından beri Ermeni-Azeri çatışması bölgede 

büyük ölçüde sorun yaratmıştır. Ter-Petrosyan, 1990 seçimlerindeki ilk 

demecinde, uluslararası kuruluşlara, sözde 1915 soykırımını tanımaları çağrısında 

bulunmuştur. Ter-Petrosyan, 8 Ağustos 1994 tarihinde, ABD Başkanı Bill 

Clinton'ı Beyaz Saray'da ziyaret etmiştir. Toplantıya katılanlar arasında, Taşnak 

Partisi liderleri ile Ermeni kilise mensuplarından Papaz Rafael Andonyan, 

Başpiskopos Mesrob Aşcıyan, Başpiskopos Hayag Barsamyan ve Başpiskopos 

                                                           
517 Uras, a.g.e., s. CCIX.  

518 Aynı yıl Ermeniler, Dağlık Karabağ’ın durumu ile ilgili olarak 1977’deki taleplerini 

tekrarlayarak 75.000’in üzerinde Ermeni’nin imzaladığı dilekçelerini Mihail Gorbaçov’a da 

iletmişlerdir. Droshak, Athens, October 13-14, 1987, http://www.armeniaforeignministry.com/ 
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Vahe Hovsepyan yer almışlardır. Burada konuşulan ağırlıklı konular, Türkiye'nin 

ve Azerbaycan'ın Ermenistan'a çıkardığı güçlükler ile sözde Ermeni soykırımının 

tanınması olmuştur. Ter-Petrosyan'ın Clinton ziyareti dikkat çekici olmuştur. 

Çünkü son on yıl içinde, bir ABD Başkanı tarafından ilk defa böyle bir toplantı 

yapılmıştır. Ayrıca, bir ABD Başkanı ile Ermeni liderleri arasında sözde Ermeni 

soykırımının tartışılması, yeni bir durum olarak değerlendirilmiştir.519

Sözde soykırım iddialarının dünya kamuoyu gündemine oturması için tarih 

boyunca sürekli olarak isyanlar ve terör eylemlerini bir propaganda aracı olarak 

gören Ermenilerin "Büyük Ermenistan"a ulaşmak yolundaki ilk hedefleri, daha 

önce kısaca bahsettiğimiz, "Dört T Plânı" olarak adlandırılabilecek olan 

amaçlarına ulaşmaktır. Dört T Plânı, şu dört kavrama dayanmaktadır: Tanıtım, 

Tanınma, Tazminat ve Toprak... Yani, sözde Ermeni sorunu tüm dünyada terör 

yoluyla "tanıtılacak", sözde iddialar dünya kamuoyunca kabul edilip Türkiye 

tarafından da "tanınacak", sözde soykırımdan dolayı Türkiye'den "tazminat" ve 

"toprak" alınacaktır!... 

Taşnak örgütü520 lideri Koçaryan, Ermeni Devleti’nin Başkanı olduktan 

sonra “4 T Plânı”nın uygulanmasına hız vermiştir. Nihaî hedef, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğüne yöneliktir ve onu parçalamayı 

öngörmektedir. Bu strateji, geçmişteki üç-beş Ermeni örgütünün hedefi olmaktan 

çıkmış, bugünkü Ermenistan Devleti’nin de ülküsü hâlini almıştır. Yeni 
                                                           
519 Uras, a.g.e., s. CCVI. Hatem Cabbarlı, Ermenistan’da İktidar Mücadelesi, Bağımsızlıktan 

Günümüze Çok Partili Sisteme Geçiş Süreci, Ankara 2005, s.43. 

520 http://www.arfd.am/english/policy/programme.php, Ermenistan (Taşnak) Devrimci Partisi’nin 

amacı: 

a. Bağımsız, özgür ve birleşik Ermenistan’ın oluşturulması, Ermenistan sınırlarının Sevr 

Anlaşması ile çizilen Artzakh, Javak, ve Nahcivan bölgelerini içermesi, 

b. Ermenilere yönelik soykırımdan dolayı henüz cezalandırılmayan Türkiye’nin uluslararası 

düzeyde kınanması ve işgal edilen toprakların iade edilmesi, 

c. Ermenilerin vatanlarına dönüşlerinin örgütlenmesi ve bunun için hazırlıkların yapılması, 

d. Ermenistan Devleti’nin güçlendirilmesi, demokrasinin ve hukukun kurumsallaşmasının 

sağlanması, halkın ekonomik iyileşmesinin sağlanması ve sosyal adaletin sağlanması, 
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Ermenistan’ın önemli üç belgesine bakarsak bu durum açıkça görürüz. Bunlar 

“Bağımsızlık Bildirgesi”, “Bağımsızlık Kararı” ve 1995 yılında kabul edilen 

“Ermeni Anayasası”dır. Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek 

Sovyeti’nin 23 Ağustos 1990 tarihli “Bağımsızlık Bildirgesi”nin 12. maddesinde 

“Ermenistan Cumhuriyeti, 1915 Osmanlı Türkiye’si ve Batı Ermenistan’da 

gerçekleştirilen soykırımın uluslararası alanda kabulünün sağlanması yönündeki 

çabaları destekleyecektir” denilmektedir. Ermenistan Parlamentosu, 23 Eylül 

1991 tarihinde aldığı bağımsızlık kararında aynı konuyla ilgili olarak “Ermenistan 

Bağımsızlık Bildirgesi’ne sadık kalacağını” beyan ve taahhüt etmiş, 1995 yılında 

kabul edilen Ermeni Anayasası’nda ise “Ermenistan’ın Bağımsızlık 

Bildirgesi’ndeki ulusal hedeflere bağlı kalacağı” bir anayasa hükmü hâline 

getirilmiştir. Dolayısıyla olmayan bir soykırımın kabul ettirilmesi ve Batı 

Ermenistan olarak nitelendirilen Türkiye’nin doğusundan toprak talebi, gizli bir 

emel olmaktan çıkmış, bir başka ülke anayasasında rastlanılmayacak şekilde, 

resmen dünyaya açıklanmıştır. Ermeni çevreler de anayasadan ayrı olarak 

haritalarla ve akla hayale gelmedik vasıtalarla bu durumun propagandasını 

yapmaktadır.521  

Ermenistan’ın bu yayılmacı politikası karşısında, NATO ve AGİT’in 

anlaşma metinlerine bakmak gerekecektir. Her iki kuruluş ve bu kuruluşların 

temel mantığını oluşturan belgeler, üye devletlerin toprak bütünlüğünü teminat 

altına almaktadır. Bilindiği gibi NATO bir askerî pakttır. Ancak, AGİT’e temel 

teşkil eden Paris Şartı’na bakacak olursak; “...Birleşmiş Milletler Yasası ile 

yüklendiğimiz mükellefiyetler ve Helsinki Nihaî Senedi’nin getirdiği taahhütlere 

uygun olarak, herhangi bir ülkenin toprak bütünlüğüne ya da siyasî 

bağımsızlığına karşı kuvvet kullanmaktan veya kuvvet kullanma tehdidinde 

bulunmaktan ya da bu belgelerin ilke ve amaçlarıyla bağdaşmayan bir tarzda 

eylemde bulunmaktan sakınacağımız taahhüdünü tekrarlarız. Birleşmiş Milletler 

Yasası ile yüklenilen mükellefiyetlere uymamanın, uluslararası hukukun ihlâli 

olduğunu hatırlatırız...” hükmü görülür. Bu maddede olduğu gibi, her iki 

organizasyonun mantığı açık iken, diğer taraftan “Türkiye’den toprak talep eden” 

                                                           
521 Bkz. Ekler Harita.  

 239



ya da Türkiye toprağını “Batı Ermenistan” olarak yorumlayıp Anayasası’na 

koyan ve Karabağ’ın dışında büyük ölçüde Azerbaycan toprağını fiilen işgal eden 

bir ülkeye yönelik NATO ve AGİT üyelerinin tavrı tartışılmalıdır. Uluslararası 

işbirliği tarafların karşılıklı hak ve menfaatlerine saygıya dayalıdır. Bir tarafta her 

iki uluslararası kuruluşun üyesi olan Türkiye ve Azerbaycan, diğer tarafta 

Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın toprakları üzerinde hak iddia eden ve yayılmacı 

politika güden Ermenistan bulunmaktadır.522 Bu şekilde, toprak talebinde bulunan 

bir ülke ile siyasî ve ekonomik ilişkilerin yürütülmesi mümkün görülmemektedir. 

Ayrıca, Tayvan gibi bir ülkeyi dahi Türkiye’nin, Uzakdoğu’daki ilişkilerini göz 

önünde tutarak siyasî açıdan tanımazken, kendi toprağına yönelik talepleri olan 

bir ülkeyi tanımış olması da bir ikilem gibi görülmektedir. 

2004 Kasım’ından beri Ermenistan muhalefeti, Gürcistan’daki Karanfil ve 

Ukrayna’daki Turuncu devrimlerden etkilenerek yeni bir oluşuma girmiştir. Bu 

gelişmelere Cumhuriyet ve Adalet Bloğu önderlik etmekte, Ermeni Ulusal 

Hareketi de siyasî hayata geri dönmek istemektedir. Koçaryan’ın Başkanlığı 

dönemi seçim öncesi vaatlerini gerçekleştiremediği ve ekonomik, sosyal ve siyasî 

sorunları hâlledemediği bir dönem olmuştur. Yine, Karabağ’lı Ermenilerin devlet 

yönetimine gelmeleri, Ermenistan Ermenileri ile aralarında birçok probleme yol 

açmıştır. Karabağ sorununda ilerleme kaydedilememesi, her an operasyonların 

başlayabilme tehlikesi Ermenistan halkını rahatsız etmektedir. Bütün bu  veriler 

ışığında kanaatimizce Türkiye, sınırları ötesinde gerçekleşen bu gelişmeleri daha 

sıkı bir şekilde takip etmeli ve yeni politikalar, senaryolar geliştirmelidir. Ermeni 

siyasî partileri ile görüşmeler yapabilmesi, iktidara gelmesi muhtemel muhalefet 

partileriyle de görüşmesi, sözde soykırım konusunda Ermeni propagandasının 

zayıflatılması ve bölgesel güç olma isteğinde olan bir devlet için yapılması 

gereken öncelikli çalışmalardandır. Nitekim, Ter-Petrosyan ya da başka biri 

önderliğinde muhalefetin tekrar başa gelme ihtimaline karşı, Türkiye’nin 

gelişmeleri takip ederek bu partilerle iletişim hâlinde olmasını talep eden 

                                                           
522 Hulki Cevizoğlu, Ceviz Kabuğu Programı, Kanal 6 Televizyonu, 7 Ekim 2000 saat 23.30-

04.00. 
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Azerbaycan’lı yazarlar ve siyasetçiler de bulunmaktadır.523 Ancak, Ermenistan 

hükûmetlerinin ve politikacıların asılsız iddialarındaki tutumları bu görüşmeleri 

zorlaştırmakta ve Türk tarafı ile ilişkilerin çözümünü güçleştirmektedir. 

Ter-Petrosyan'ın başkanlığında 1990'da Ermenistan Umum Millî 

Hareketi’nin iktidara gelmesiyle birlikte, Ermenistan'ın Türkiye siyasetinde 

önemli değişiklikler baş göstermeye başlamıştır. Ermenistan, Sovyetler 

Birliği’nden ayrılma girişimleri çerçevesinde Türkiye ve İran'la ekonomik ve 

ticarî ilişkilerini geliştirme sürecine girmiştir. Bu yeni yaklaşım, 1990 

Ağustos’unda yayınlanan Bağımsızlık Bildirgesi’nde de kendi ifadesini 

bulmuştur. Bağımsızlık Bildirgesi’nde, soykırımın uluslararası kamuoyu 

tarafından tanınmasının tekrarlanmasına karşın, Türkiye'ye karşı herhangi toprak 

iddialarına yer verilmemiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılması, hassas Türkiye-

Ermenistan yakınlaşmasını tehlikeye sokmuştur. Türkiye'nin, Azerbaycan'ın 

bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden olması da gelişmekte olan ilişkileri olumsuz 

yönde etkilemiştir.524 Diğer taraftan, Ermenistan 1992 Mayıs'ında Laçin ve 

Kelbecer bölgesinde "Kürdistan Cumhuriyeti" kurulduğunu ilân etmiştir. 

Ermenistan'daki muhalefetin yayın organı Azatamart gazetesi Azadlıg (Hürriyet) 

Radyosu Ermeni Servisi’nin eski başkanı, Rusya-Ermenistan İlişkileri Teşkilatı 

Başkanı ve Taşnak Partisi'nin liderlerinden Eduard Oganisyan'ın sansasyon 

niteliği taşıyan bir beyanını yayınlamıştır. Oganisyan beyanında, Ermenistan 

hükûmetinin Rusya'yla birleşme konusunda gizli anlaşma imzaladığını ifade 

etmiştir.525  

1992 Kasım'ında, bir Ermenistan hükûmet heyeti Türkiye'ye gelmiştir. 

Türkiye, iki ülke arasında ilişkilerin gelişebilmesi için 4 şart ileri sürmüştür: 

1. Ermenistan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki mevcut sınırları 

tanımalıdır;  

                                                           
523 Cabbarlı, a.g.e., s.85. 

524 Taşkıran, a.g.e., s.160. Walker, a.g.e., s.120. 

525 http://www.ermenisorunu.gen.tr  
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2. Ermenistan, 1915'teki soykırımın uluslararası kamuoyunda tanınmasına 

yönelik kampanyasını durdurmalıdır;  

3. Ermenistan, Türkiye'nin içişlerine karışmamalıdır; (Burada özellikle 

Ermenistan'ın PKK'ya yaptığı yardım göz önünde bulundurulmuştur).  

4. Ermenistan, Azerbaycan'ın istediği şartlarda Dağlık Karabağ'da ateşkesi 

kabul etmelidir. 

Taraflar, ilk üç madde konusunda anlaşmaya varmış, hatta Türkiye ve 

Ermenistan enerji bakanları Ermenistan'a elektrik verilmesi konusunda bir de 

protokol imzalamıştır. Zamanın Türkiye Dışişleri Bakanı’nın, protokolün içeriğini 

ve önemini izah etmeye yönelik girişimleri Azerbaycan liderleri ve Türkiye'deki 

muhalefeti ikna edememiştir. Bu yüzden, Türkiye, anlaşmayı uygulamaya 

koymaktan vazgeçmiştir. Bu gelişme, elektrik sıkıntısı çeken Ermenistan 

hükûmetine büyük bir darbe olmuştur. Ermenistan, enerji ihtiyacının % 96'sını 

dışarıdan karşılamaktadır. Ermenistan, doğal gaz ihtiyacının % 80'ini ise 

Azerbaycan'dan karşılamaktaydı. Azerbaycan, 1991'in sonbaharında Ermenistan'a 

gaz vermeyi durdurmuştur. Ermenistan, bu yüzden Türkmenistan'dan gaz almağa 

başlamıştır. Gaz boru hattı, Gürcistan'da Azerilerin yaşadığı eski adı Borçalı, yeni 

adi Marneuli bölgesinden geçmektedir. 1995'te, boru hattına en az 10 defa sabotaj 

yapılmıştır. Türkiye'nin, Ermenistan'a gidecek uçakların kendi hava sahasından 

geçmesine izin vermesi ise dünya kamuoyunu tam karşısına almamak için 

Azerbaycan'a yaptığı yardımları dengeleme girişimi olarak değerlendirilmiştir. 

Türkiye, bir taraftan 16 Aralık 1991 tarihinde bağımsızlığını tanıdığı ve 

ekonomik güçlükler içinde olan Ermenistan'a insanî yardımda (özellikle de 

hububât ve elektrik) bulunurken, ayrıca, toprakları üzerinden Ermenistan'a insanî 

yardım malzemesi gönderilmesine de imkân sağlamıştır. Buna karşılık, Türkiye-

Amerika arasındaki ilişkiler ve bölgenin petrol zenginliği nedeniyle, Amerika 

Başkanı Bill Clinton zamanında Amerika’nın Azerbaycan politikasındaki 
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değişiklikle Azerilere de 100 milyon $’dan fazla insanî yardım yapılması 

Ermenistan tarafından hoş karşılanmamıştır. 526  

AB, bölgeye 200.000 AVRO yardıma izin vermiştir. Bu yardımın, İnsanî 

Yardım Bürosu (Humanitarian Aid Office=ECHO) kanalıyla yapılması ve 

böylece Ermenistan’daki kuraklığı gidermede katkısı olacağı öngörülmüştür. 

Özellikle çiftçi ailelerin kışı geçirecek yeterli stokları olmadığından, Vayots Dzor 

ve Syunik bölgelerindeki çoğunluğu mülteci olan insanlara yardım yapılması 

kararlaştırılmıştır. Bölgede kıtlık baş göstermiş, çocuklar arasında kötü beslenme 

sonucu hastalıkların çıkabileceği rapor edilmiştir. Gıda yardımının ise iki aşamada 

yapılması mümkün olabilmiştir Kışın yaklaşması ile yaklaşık 2000 aileye süt 

veren hayvanlara yem yardımı şeklinde başlayacak yeni fonlar 2002’den itibaren  

ayarlanmıştır. Ermenistan ve Gürcistan’ı 2000’de etkileyen kuraklık nedeniyle 2 

milyon Avro’dan fazla meblağ ayrılmıştır.527 AB’nin sadece 1996-1999 arası 

Ermenistan’a yaptığı yardım 171 milyon AVRO hibe olmak üzere, 58 milyon 

AVRO da borç vermiştir.528

Kırsal Bölge Rehabilitasyon Projesi ve Sulu Tarım Projesi Ermenistan’daki 

kırsal nüfusun %75’ini etkileyecektir ve kırsal nüfus yıllık gelirin 2010’da 36 

milyon Dolar’dan 2015’te 113 milyon Dolar’a çıkması beklenmektedir.529

Ermenistan, Türkiye tarafından Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'ne 

kurucu üye olarak davet edilmiştir. Bununla birlikte, Ermenistan’ın uzun bir 

süreden beri izlediği, iyi komşuluk ilişkilerinin ruhuna aykırı, sabit bazı 

politikaları nedeniyle Türkiye’nin Ermenistan ile diplomatik ilişki kurması 

mümkün olamamıştır. Türkiye, Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesini 
                                                           
526 http://www.armeniaforeignministry.com/ 

527 
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/01/1833&format=HTML&a

ged=1&language=EN&guiLanguage=en, 29 Mayıs 1998, Brüksel. 

528 
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/96/69&format=HTML

&aged=1&language=EN&guiLanguage=en 

529 http://www.asbarez.com/frontpage.htm 
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istemektedir. Bu bağlamda, Türkiye Dışişleri Bakanı Abdullah Gül Ermeni 

meslektaşıyla uluslararası zirveler nezdinde birçok kez bir araya gelmiştir. Ancak, 

Ermenistan yöneticilerinin Türkiye karşıtı tutum ve beyanları ile Ermeni 

yönetiminin iyi komşuluk ilişkilerine uygun davranmaması, bu ülkenin 

uluslararası hukukun temel ilkelerine ve BM Güvenlik Konseyi Kararları’na 

aykırı resmî tutumu Türkiye’nin bu komşusu ile diplomatik ilişki kurmasına 

imkân vermemektedir. Daha öncede belirttiğimiz gibi, Ermenistan Bağımsızlık 

Bildirgesi’nin 11. maddesinde, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi için “Batı 

Ermenistan” ifadesine yer verilmektedir. Ermenistan Anayasası’nın 13. 

maddesinin 2. paragrafında, Devlet Arması’nda Ağrı Dağı’nın da bulunduğu 

kayıtlıdır. Ermenistan, Sovyetler Birliği’nin halefi olarak, Türkiye ile Ermenistan 

arasındaki sınırı belirleyen 1921 tarihli Kars ve Gümrü Antlaşmaları’nın 

yürürlükte olmadığını savunmaktadır. Ermenistan sözde soykırımın uluslararası 

alanda tanınmasını öncelikli dış politika hedefi olarak benimsemiştir. Asılsız 

soykırım iddiasına Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi’nde de yer verilmektedir. 

Ayrıca, Ermenistan 822, 853, 874 ve 884 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarına 

uymayarak, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanımamaya ve hâlen Azerbaycan 

topraklarının yaklaşık yüzde 20’sini işgal altında tutmaya devam etmektedir.530  

Bu şartlar altında, Türkiye-Ermenistan arasında normal diplomatik 

ilişkilerin kurulması beklenemez. Ancak, son dönem ilişkilerde yaşananlara 

rağmen Türkiye-Ermenistan arasında charter uçak seferlerine izin verilmiştir. 

Binlerce Ermenistan vatandaşı Türkiye’ye gelmekte ve çalışabilmektedirler. Sivil 

toplum düzeyinde temaslar mevcuttur. Ermenistan’ın, tarihî gerçeklerin ortaya 

çıkarılmasını sağlayacak Türkiye’nin çağrısına olumlu yanıt vermesi iki ülke 

arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sürecine de olumlu bir katkı sağlayacaktır 

düşüncesi ile Dışişleri Bakanı Abdullah Gül tarafından Ermenistan’a çağrıda 

bulunulmuştur.531 TBMM’nde Ermenistan’a bu konuda çağrıda bulunarak, 

                                                           
530 http://www.mfa.gov.tr/MFA_tr/DisPolitika/AnaKonular/ErmeniSoykirimIddiaları  

531 “...Karşımıza çeşitli nedenlerle Ermeni iddiaları getirenlerin ileri sürdükleri bir husus, 

Türkiye’yi tarihi ile barıştırmak iddialarıdır. Türkiye tarihi ile barışıktır. Türkiye’nin tarihi ile 

ilgili bir sorunu yoktur. Kimsenin bundan bir şüphesi olmasın. Bir hususun üzerinde dikkatle 
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geçmişle ilgili konuların iki ülkeyi ilgilendirdiğini, ortak kurulacak bir tarihçi 

komisyonuyla 1915 olaylarının incelenmesi ve ilişkilerin kurulması yolunda 

çağrıda bulunmuştur. Ancak, Ermenistan cephesinden bu çalışmanın 

tamamlandığı 2006 Şubat ayına kadar hâlâ bir yanıt gelmemiştir. Öte yandan, 

Taşnak Partisi sözcüsünün Türkiye’den toprak talebinde bulunma isteğini sözlü 

olarak da tekrar etmiş olması ilginçtir. 532 Parti, Ermenistan olarak ileride 

Türkiye'den toprak isteyebileceklerini belirtmiştir. Taşnaksütyun sözcüsü Giro 

Manoyan, "Türkiye'den toprak talebi şu an dış politika gündeminde bulunmuyor 

                                                                                                                                                               
durulması gerektiğini düşünmekteyiz. Burada konuştuğumuz konuların merkezinde, hangi nedenle 

olursa olsun, insanların, çektikleri acılar ve can kayıpları bulunmaktadır. Biz o dönemde bu 

topraklarda yaşayan Müslüman veya gayrimüslim, Türk veya diğer unsurlardan insanlarca 

yaşanan ve hepimize üzüntü vermiş olan karşılıklı acıların, vakur bir şekilde anılmasını saygıyla 

karşılarız. Ancak acıların dolaylı, ilgisi dahi olmayan kişi ve gruplarca siyasî amaçlarla 

sömürülmesini asla kabul edemeyiz. Bu acıları yalan ve iftiralara alet ederek intikam duygularının 

yeşertilmesini, insanımız ve ülkemiz aleyhine önyargı ve nefret duygularının yaratılmasını da asla 

kabul etmeyiz. Türkiye, Ermeni iddiaları konusunda inisiyatif alan, tarihî gerçeklerin ortaya 

çıkarılması için her türlü gayreti gösteren bir politika izleyecektir. Türkiye her zaman tarihi ile 

yüzleşmeye hazırdır ve tarihimizde utanılacak hiçbir dönem olmamıştır. Bu mücadelede sonuna 

kadar gitmeye kararlıyız. 1915 olaylarına nasıl, hangi şartlar altında gelinmiştir, 1915’te ne 

olmuştur, tehcir uygulamasının sonuçları nasıl tecelli etmiştir? Tüm bu hususlar uzman tarihçiler 

tarafından daha derinlemesine incelenecektir. Çalışmalarımız, kurumlarımız arasında en geniş ve 

etkin bir işbirliği ve eşgüdüm içinde yürütülecektir. Bunun altyapısı oluşturulmaktadır. Halkımız 

gerçekler hakkında bilgilendirilecek ve bilinçlendirilecektir. İçte yürütülecek çalışmalara paralel 

olarak dışarıda da gerçeklerin tanıtılması, haksızlıklarla mücadele edilmesi için aktif bir çaba 

içinde olacağız. Bu süreçte Türkiye kadar, belki de çok daha fazla, başka ülkeler tarihleriyle 

yüzleşmek zorunda kalacaklar ve o dönemdeki bazı politikalarını bugünkü nesillere anlatmakta 

zorlanacaklardır. Bu süreç topyekûn bir mücadeleyi gerektirecektir. Bu mücadeleyi, Yüce Meclis 

olarak, Hükûmet olarak, bürokrat, akademisyen, bilim adamı, basın-yayın kuruluşları, işadamları 

olarak milletçe yapacağız. Türk milleti birlik ve bütünlük içinde bu mücadeleden de başarıyla 

çıkacaktır. Bu konuda inancım tamdır.” 

http://www.mfa.gov.tr/MFA_tr/DisPolitika/AnaKonular/ErmeniSoykirimIddiaları/DBAbdullahGu

lun13NisanKonusması.htm 

532  

http://www.mfa.gov.tr/MFA_tr/DisPolitika/AnaKonular/ErmeniSoykirimIddiaları/TBMMCEYAP

ILAN+ACIKLAMA.htm 
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ancak bu ileride de bulunmayacağı anlamına gelmiyor" diyen Manoyan sözlerine, 

"Bizim de bir parçası olduğumuz mevcut hükümet, desteklediğimiz ve desteğimizi 

sürdüreceğimiz Devlet Başkanı da bizim Anavatan taleplerimizi terk etmeyecek" 

‘toprak talebimiz yok’ diyen hükûmet gider” şeklindeki ifadeleri ise gerçek 

düşüncelerini göstermektedir. 

Gerek ABD, gerekse AB ülkelerinden Ermenilerle ilgili Türkiye’ye yönelik 

iddiaların kabul edilmesi yönünde bir baskı kabul edilmemelidir. ABD’ndeki 

soykırım endüstrisi siyasî çıkarları uğruna Ermenilerin oyunu almak için 

yürütülen propagandalara dayanmaktadır. AB ülkelerinde bir soykırım endüstrisi, 

savaş sonrası göç eden Ermeni aileleri üzerinden yürütülmüştür. Ermeni 

diasporasının içinde bu konuda yanlış politikalar yürütenler olmakla birlikte, 

kendini bilen Ermeniler de vardır. Türkiye ekonomisinde yer etmiş köklü Ermeni 

aileler (örneğin Artema su tesisat firması) olduğu gibi, Türkiye dışında da 

özellikle basın alanında önemli bir yer edinmişlerdir. Diplomatik bağlamda 

ilişkiler kurulamamış olsa da, iki ülke insanları arasında bir dostluk köprüsü 

kurulduğu görülmüştür. 

 

7.2.Azerbaycan ve Karabağ Meselesi – Türkiye’nin Tavrı 

Türkiye-Ermenistan arasındaki yakınlaşmanın ve sorunların çözümündeki 

en önemli etkenlerden biri olarak görülen ise Dağlık Karabağ sorunudur. Bölgenin 

nüfusunun Ermeniler lehine sun’î bir şekilde artırılması ile geçmişten gelen 

çatışmaların devam etmesi sonucu bölgede bir istikrarsızlık hâkim olmuştur. 

Bölgenin tarihine bakacak olursak, Dağlık Karabağ 1923 Temmuz’unda özerk 

olmuştur. Ancak, 1924 yılında Azerbaycan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyet’in bir 

parçasını oluşturduğunu resmen ilân etmiştir. 1926’da Ermeniler idarede görevli 

Türklere karşı Karabağ’ı Ermenistan’a bağlamak üzere eylemlerine 

başlamışlardır. Karabağ’ı dünyanın gündeminde tutmak için dış basında çeşitli 

katliâm haberleri yayınlayan Ermeniler, 1936’da Karabağ’ın Azerbaycan’da 

kalması üzerine Stalin döneminde defalarca Karabağ’ın Ermenistan’a bağlanması 

için başvurmuşlardır ama bir sonuç alamamışlardır. Kuruşçev döneminde ise 
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dilekçeler vererek isteklerini tekrarlamışlardır. Ermeniler tarafından bölgedeki 

Türk nüfusu ile, tarihî ve kültürel bağları göz ardı edilmiştir. 1966 yılında da aynı 

isteklerini tekrar etmeleri üzerine533, Azeri Türkleri de tepkilerini göstermeğe 

başlamışlardır. 1973 yılında Karabağ Özerk Bölgesi’nin 50. yıl kutlamaları 

yapılırken, sonradan Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı yapan Haydar Aliyev 

tarafından yapılan konuşmada “...Azerbaycan Sovyet Sosyalisti’nin ve onun 

ayrılmaz parçası Yukarı Karabağ’ın rönesansı için büyük bir uzlaşma...”dan 

bahsedilmiştir. Oysa, Ermenilerin uzlaşmaya niyetleri olmadığını daha sonraki 

gelişmeler göstermiştir. Tarihî ve kültürel varlıklara Ermeniler millî ruh vermeğe 

çalışmışlardır. İkinci Dünya Savaşı’ndaki kayıpların anısına yapılan bir heykele 

Ermeniler, millî sembolleri olan Kartal’ı işlemişlerdir. Bu olay üzerine Sovyet 

yetkililer anıtı yıktırmışlardır. Olaylar sırasında Azeriler, halkların kardeşliğine 

olan inançlarıyla sessiz kalmayı tercih etmişlerdir.534

Öte yandan, Amerikan Gizli Servisi Dağlık Karabağ’ı, “Ermenistan’ın 

kültürel ve dinî merkezi” olarak kabul etmiştir. CIA, yaptığı 25 yıllık gizli 

çalışmaları sonucunda hazırladığı dökümanlar hakkında Amerika’daki Ermenistan 

Millî Komitesi (ANCA)’ne Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’ın tarihî bir parçası 

olduğu yönünde rapor vermiştir. Açıklanan bu dökümanlar 1970’lere kadar 

gitmekte olup şu görüşler ifade edilmiştir:  

1) Dağlık Karabağ tarihî olarak Ermenidir; 

2) Dağlık Karabağ, her zaman Ermenistan’la yeniden birleşeceğinin meşru bir 

iddia olduğunu savunmuştur. 

3)  Azerbaycan’ın Ermenilere düşmanlığı 1980’lerin sonu ve 1990’ların başına 

dayanmaktadır. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ üzerine iddiası Azeri ve 

Ermeniler arasındaki siyasî, ekonomik ve nüfus farklılıklarından kaynaklanan 

                                                           
533 “Petition from the Armenians of Mountainous Karabagh to Prime Minister Nikita Khrushchev. 

19 May 1964”, The Armenian Review, Autumn, 1968. http://www.armeniaforeignministry.com/ 

534 Taşkıran, a.g.e., s.145. 
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yaşam standartlarından kaynaklanmakta ve yerel Azerbaycanlıların hayal 

kırıklığına dayanmaktadır535 

Ermenilerin Azerilere yönelik zulümleri, I. Dünya Savaşı yıllarındaki 

katliâmlarla sınırlı kalmamış, SSCB döneminde ve bu devletin dağılmasının 

ardından kurulan Ermenistan Cumhuriyeti döneminde de devam etmiştir. 1988 

yılında patlak veren Karabağ krizi ile, Ermeni ve Azeri gruplar arasında çıkan 

çatışmalar kanlı olayların başlangıcı olmuştur. Ermeniler, 13 Şubat 1988'de 

Dağlık Karabağ'ın536 idarî merkezi Hankendi (Stepanakert)’nde gösteri 

yapmışlardır. Göstericiler, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'dan alınıp Ermenistan'a 

verilmesini talep etmişlerdir.537 18 Şubat 1988'de ilk Azeri göçmenler Baku'ya 

gelmeğe başlamıştır Göçmenler, bu defa Baku yerine Sumgayit'te kendilerine 

barınak bulmuşlardır. 1988'den beri devam eden olaylar, bir milyondan fazla 

Azeri'yi göçmen durumuna düşürmüştür. 1988'de Ermeniler, ülke nüfusunun 

%88.6’sını oluşturmaktaydı. Azerbaycan, hemen hemen Lübnan'a dönüşmek 

üzeredir. Parçalanma tehlikesi henüz ortadan kalkmamıştır. Ermeniler, Dağlık 

Karabağ'ı Ermenistan ile birleştiren Laçin Koridorunun kontrolünü de elinde 

bulundurmaktadır. Azerbaycan topraklarının % 20'si Ermeni işgali altındadır.  

Bu noktada, mültecilerle ilgili bilgi vermeği uygun gördük. Ermenilerin 

nüfus verilerini nasıl değiştirdiğini daha önceki bölümlerde görmüştük. Bu 

nedenle, günümüzde nüfusa ait sayıların zaman içinde artıp azalabileceğini göz 
                                                           
535 http://www.foia.cia.gov/docs/DOC_0000499607/0000499607_0004.gif 

536 Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalar 1920’lerde en trajik hâlini almıştır. Bölgenin coğrafî 

yapısı uzun süre Ermeni Hükûmeti’nin bölgeye müdahalesini zorlaştırmıştır. Richard G. 

Hovannisian, “Montainous Karabagh in 1920: An Unresolved Contest”, Armenian Review, vol. 

46, No.1-4/181-184 (1993), s.1-35. Ayr.bkz. Cemalettin Taşkıran, Geçmişten Günümüze 

Karabağ Meselesi, Ankara 1995, s.9. 23 Mart 1988 tarihli beyanı ile Sovyetler, bölgenin 

Ermenistan ve Azerbaycan arasında özerk bölge olarak kalmasını ilân etmiştir. Bölgenin 

sorumluluğu Sovyetler’de kalmıştır. Ermenistan’a bağlanmasını reddetmiştir. Christopher J. 

Walker, Armenian and Karabagh, the Struggle for Unity, London 1991, s.131. 

537 Şıhaliyev, a.g.e., s.150. Çukurova (Kilikya) Patriği Karekin II Katoğigos’un 5 Mart 1988 

tarihinde Karabağ’ın Ermenistan’a bağlanması isteklerini belirten Gorbaçov’a çektikleri telgraf. 

http://www.asbarez.com/frontpage.htm.  
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önüne alarak şimdiden burada yazmağı uygun gördük. Aynı durum Türkiye’deki 

Ermeni ve Müslüman nüfusta da görülmüştür. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı 

internet sayfasında verilen bilgilere göre, 1988-1991 arası 340.000 Ermeni 

Azerbaycan’dan evini terk etmiş, Dağlık Karabağ’da ve Ermenistan’da mülteci 

durumuna düşmüş, Haziran-Ağustos 1992 arasında, 20.000’den fazla insan 

Shahumian bölgesinden sürülmüş ve Karabağ’ın Mardakert bölgesinde 

Azerbaycan ordusunun işgalinden kaçmıştır. Yeniden yerleştirilen Ermeni 

mültecilerin sayısı 110.000-125.000 arasındadır. Bunlar, Soşi’de, Laçin’de ve 

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan kamplarında yerleşmişlerdir. Aynı dönemde, 

yaklaşık 154.000 Azeri mülteci de Ermenistan’dan ayrılmış ve 38.000’i 

Karabağ’dan olmak üzere 418.000 Azeri askerî operasyon bölgesinden kaçmıştır. 

Toplam 447.000 Azeri mülteci Azerbaycan’daki 91.000 Ermeni’nin evine 

yerleştirilmiştir. Mültecilerin dönüşü güvenli olmayan ortamlarda yapılmıştır.538 

Bu iddialara karşılık, Azerilerin verileri de şöyledir: 1994’te ateşkes 

imzalandığında 15.000’den fazla insan hayatını kaybetmiş, bir milyondan fazla 

Azeri evlerinden sürülmüştür. Ermenilerin saldırısıyla 18.000 Azeri öldürülmüş, 

50.000 Azeri yaralanmış, 44.000 Azeri esir düşürülmüş ve 1 milyon Azeri 

göçmen durumunda bırakılmıştır. 

Daha önceki olaylarda görüldüğü gibi Azerbaycan’da da Ermeni-Kürt 

işbirliğini görmek mümkündür. Dağlık Karabağ’daki Ermeni iddialarını 

destekleyen Kürtler, Ermeni toplumunun %3’ünü oluşturmuşlar, kendi dillerini, 

kültürlerini korumuşlar, Revan’da ve St.Petersburg’da Kürt Araştırmaları 

Enstitüsü’nü kurmuşlardır. Kürtçe bir günlük gazete çıkarmışlar ve Ermenilere 

desteklerini Revan’daki gösteriler sırasında da açıktan göstermişlerdir.539

Dağlık Karabağ’ın uluslararası bir konu olması Sovyetlerin dağılmasından 

sonra olmuştur. Bu aşamada, Rusya, İran, Türkiye ve Batı’nın bölgeye ilgisi 

kendisini belli etmiştir. Rusya 1991 sonunda ilk arabulucu ülke olmuştur. Rusya 

Başkanı Boris Yeltsin ve Kazakistan Başkanı Nursultan Nazarbayev’in Dağlık 

                                                           
538 http://www.armeniaforeignministry.com/ 

539 26 Şubat 1988’te G. Ulubeyan’ın beyanı, http://www.armeniaforeignministry.com/ 
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Karabağ’ı ziyaretlerinden sonra Zheleznovodsk, Rusya’da Ermenistan, 

Azerbaycan ve Dağlık Karabağ arasında bir ortak deklarasyon imzalanmıştır. 

İkinci adım İran İslâm Cumhuriyeti tarafından Şubat-Mart 1992’de atılmıştır. 

Tahran’da 8 Mayıs 1992 tarihinde İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya 

arasında imzalanan Dörtlü Antlaşma askerî operasyon devam ettiğinden geçersiz 

kalmıştır. İran bu nedenle arabulucu görevini askıya almıştır. AGİT nezdindeki 

barış görüşmeleri Helsinki’de 24 Mart 1992’de başlamıştır. Bu toplantı ile Minsk 

Grubu’nun himayesi kurulmuştur. 11 üye devlet Belarus’taki barış konferansına 

katılmışlardır. Dağlık Karabağ’ın durumuyla ilgili görüşmeler Ermeni Heyeti’ni 

tatmin etmemiştir. İlk görüşmelere Azeri ve Ermeni heyetlerin katılamaması, 

Roma’daki üçüncü görüşmelere Karabağ Ermeni heyetinin katılması sorun 

olmuştur. 1993’e kadar kesintilerle devam eden görüşmeler, Azerbaycan’la 

Ermenistan arasındaki çatışmalarla kesintiye uğramıştır. 1994’te Rusya’nın 

girişimiyle yeni bir döneme girilmiştir. Türkiye’nin görüşmelere katılması 

Karabağ Ermeni heyetince kabul edilmemiş, Türkiye’nin direk arabulucu olarak 

katılması, Ermeni heyetince kabul görmemiştir. Türkiye, Baku’ye geniş bir 

ekonomik, askerî, diplomatik ve diğer yardımlarda bulunmuştur. Bu nedenle, 

Türkiye’nin tarafsız bir arabulucu olamayacağı düşünülmüştür. Bu yüzden de 

Minsk Grubu’na üyeliği uygun görülmemiştir. Öte yandan, İran farklı bir politika 

izlemiştir. Daha az müdahaleci olmakla birlikte, İran’ın bölgede dengenin 

sağlanmasından yana bir tutum izlediği iddia edilmiştir. Örneğin, 

Azerbaycan’daki kamp yerlerinin değiştirilmesine yardım etmiştir. Ermenistan’la 

ekonomik ilişkiler kurmuştur. Karabağ hükûmeti ile ilişkiler kurmuştur.540 Rusya 

bölgede siyasî ve askerî rolüne devam etmiştir. Rus silâhları ile çarpışmalar 

devam etmiştir. Öte yandan, 5 Mayıs 1994’te Bişkek’te ateşkes imzalanmasında 

aracı olmuştur. Zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa 

Devletleri de Minsk Grubu’nda rol almıştır. ABD özel bir elçi atamış ve 

görüşmelerin hızlanmasına katkıda bulunmuştur. Bazı Batılı devletler, 

Azerbaycan lehine önerilerde bulunurken, Karabağ Hükûmeti ve Ermenistan 

                                                           
540 İran’ın Ermenistan’a yardımını AGİT çifte standart olarak taraflı bir tutum gibi görmemekle 

birlikte, nedense Türkiye’nin Azerbaycan’a yardımının taraflı olduğunu belirtmektedir. Burada 

gerçekten taraflı davranan kesimin hangisi olduğu açıkça bellidir. 

 250



tarafından bu görüşler kabul görmemiştir. Tam tersine ateşkes anlaşmasını 

tehlikeye düşürmüştür. 9 Mayıs 1994 tarihli Bişkek Protokolü ile ateşkes ilân 

edilmiştir.541 Karabağ’daki sorunun etnik, dinî veya toprak sorunu olarak değil, 

Sovyetlerin dekolonizasyon işleminin sonucu olarak ortaya çıktığı görüşü hâkim 

olmuştur. AGİT ve Ermenistan, Karabağ’ın Azerbaycan’a bağlı olmasının 

hukuken doğru olmadığını iddia etmiştir. Çünkü, 1920’de Sovyetlere bağlı iken, 

artık dağılmış bir Sovyetlerden arta kalan bir bölge olarak bugünkü konumu farklı 

görülmektedir. Ermeniler tarafından Bağımsız Karabağ’ın uluslararası hukuka 

bağlı olduğu ve halkların kendi kaderlerini tayin hakkı ilkesi çerçevesinde 

bölgenin yönetiminin siyasî olarak, Helsinki Nihaî Sözleşmesi’nde belirtildiği gibi 

uygulanması gerektiği ve 10 Aralık 1991 tarihinde Karabağ’daki referandumun 

uluslararası hukuk standartlarına uygun olduğu iddia edilmiştir. 542

Rusya'da Kafkasya halklarına karşı antipatinin güçlenmesine karşın, Rusya 

hükûmeti ve hatta bazı aşırı ırkçı ve milliyetçi Rus teşkilatlar Ermenistan'ı çok 

önemli bir müttefik olarak görmüşlerdir. Aşırı sağcı Rus teşkilatlar, Ermenistan'ı 

anti-Türk ve anti-Müslüman siper olarak değerlendirmişlerdir. Ermenistan, Rusya 

için Türkiye'yi Kafkasya'dan uzak tutmaya ve Azerbaycan üzerinde baskıyı 

sürdürmeye yarayan bir araç olmuştur. Ancak, burada belirtmek gerekir ki, silâhlı 

Ermeni çeteleri, işgal altındaki Azerbaycan topraklarını terk etmeli ve Dağlık 

Karabağ problemi, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde 

çözümlenmelidir. Mevcut durum, Karabağ sorununun artık "kendi kaderini tayin 

                                                           
541 Ateşkes için bkz. Christopher Walker, London Times, 12-March-1988. 4-5 Mayıs 1994’te, 

Bişkek’te, Azerbaycan, Dağlık Karabağ ve Ermenistan Parlamentoları başkanları arasında 

Bağımsız Devletler Topluluğu Alt-Parlamenterler Meclisi (the CIS Inter-Parliamentary Assembly 

= IPA) altında bir toplantı yapılmıştır. Ermenistan ve Dağlık Karabağ "Bişkek Protokolü"nü 

imzalamıştır. Azerbaycan protokolü daha sonra 8 Mayıs 1994’te imzalamıştır. Bu protokol, 

çatışma bölgesinde ateşkes antlaşmasının temelini oluşturmuştur. 9-11 Mayıs’ta, Rus arabulucu 

kesimi ayrıntılı bir ateşkes antlaşması hazırlamıştır. Azerbaycan, Dağlık Karabağ ve Ermenistan’ın 

savunma yetkilileri belgeyi imzalamışlar ve antlaşma 12 Mayıs 1994’te yürürlüğe girmiştir.  

542 http://www.armeniaforeignministry.com/. 
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hakkının"543 sınırlarını aşmıştır. Ermeniler, Dağlık Karabağ'a kendi toprakları 

gözüyle baktıkları gibi, "Üçüncü Ermenistan'dan" bile bahsetmeğe başlamışlardır. 

Dünyanın odak noktasında yer alan Türkiye, bölgede istikrar unsurudur. Pravda 

Gazetesi, Kafkasya ve Orta Asya ile yakından ilgilenen ülkelerin, İran'ın bölgeye 

katkılarından söz ederken, özellikle Türkiye gerçeğini vurgulamıştır. Pravda'ya 

göre, Türkiye, ciddî yatırım imkânları, modern teknolojisi ve lâik sistemiyle 

Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetleri için en uygun modeldir. Türkiye'nin bu 

hedeflere doğru yürümesi, yalnız ülkede değil, ülke sınırlarının dışında da istikrar 

ve barışa katkıda bulunacaktır. Özellikle Sovyetler Birliği’nin dağılmasından 

sonra, birçok batılı ülke, bölgede oluşan yeni jeopolitik ortamda Türkiye'nin 

önemli rol oynadığını kabul etmektedir. 

Gürcistan’la Türkiye’nin ekonomik ilişkileri vardır. Ermenistan da İran’la 

ticareti geliştirmiştir. Türkiye, Azerbaycan ile ilişkilerini Türkistan politikasının 

bir parçası olarak gördüğü ve Rusya ile arasında tampon bölge olarak kabul ettiği 

Kafkaslar –ki bölge Rusya’nın ilerleme alanı olarak gördüğü bir alandır- 

politikası içinde yürütmektedir. Rusya ve Türkiye için bölgedeki siyasî, ekonomik 

ve güvenlik çıkarları önemlidir. Bu nedenle, Rusya’nın imparatorluk hatıraları 

hâlâ canlı iken, Türkiye de Azerbaycan’la kültürel bağlarını canlandırmalıdır. 

1994’te ilk defa Özbekistan’la başlayan sonra da Sovyetler’den ayrılan diğer Türk 

Cumhuriyetleri’nin takip ettiği Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçiş önemli 

bir süreç olmuştur. Sovyetlerin dağılması ile Türkiye, ekonomik ilişkiler kurmağa 

başlamış ve Baku’ye hava bağlantısını 1991 Mart’ında Turgut Özal’ın ziyareti ile 

başlatmıştır. Ardından Azerbaycan Başbakanı Hasan Hasanov Ankara’yı ziyaret 

etmiştir. Azerbaycan’ı ilk tanıyan devlet olan Türkiye hemen iki ay sonrasında da 

Baku’ya elçilik açmıştır. Türkiye, 1991’de Sovyetler’den ayrılan Ermenistan dâhil 

diğer devletleri de tanımıştır. 1993 Haziran’ında Türkiye’nin Azerbaycan’la 

ilişkilerinde Ebulfez Elçibey’in544 iktidardan ayrılması ile bir soğukluk 

                                                           
543 Wilson ilkeleri ile uygulamaya konulan “ulusların kendi kaderlerini tayin” ilkesinin 

emperyalist devletler tarafından parçalanmak istenilen toprakları için uygulandığı tarihte hep 

görülmüştür. 

544 Azerbaycan Cumhuriyeti’nin...a.g.e., s.59. 
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yaşanmıştır. Bunu, kimi çevreler Türkiye’nin bu iktidar değişiminde bir rolü 

olduğu için böyle bir soğukluk yaşandığını söylenmiştir. Elçibey, iktidara 

geldiğinde Moskova Haberlere Türkiye ile “özel etnik ilişkileri” olduğunu “dil, 

kültür ve zihin olarak yakınlıkları” bulunduğunu söylemiş, Türkiye’nin 

Azerbaycan dış politikasında önemli ve gururlu bir yeri olduğunu ifade etmiştir. 

Türkiye ile Azerbaycan’ı karşılaştırarak, “Biz de Türkiye gibiyiz. Biz Avrupa ve 

Asya arasındayız. Güvenli bir topluma açız. Ancak, İslâm unsuru burada da var.” 

diyerek İran’ın da fanatik bir rejime sahip olmakla birlikte Ermenistan’ın tarafında 

olduğunu söylemiştir. Levon Ter-Petrosyan –Ermenistan ve Azerbaycan arasında 

1988’te başlayan savaşta Karabağ Komitesi’nin lideriydi- barış görüşmelerinde 

etkili biri olmuş ve Ermenistan Başkanı’nın Karabağ konusunda etrafındaki 

radikal güçleri kontrol edemeyeceği düşüncesindeydi. Elçibey, Ter-Petrosyan ile 

ilk ve son kez Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın cenazesinde 1993 

Nisan’ında görüşmüşlerdi. Elçibey’in geniş tabanlı siyasî partisi Halk Cephesi’nin 

Alparslan Türkeş’ten büyük bir meblağ yardım aldığı iddiaları vardır. 

Azerbaycan’da ve diğer Türk Cumhuriyetleri’ndeki Türklerin ilk halkçı 

girişimleri Süleyman Demirel ve yanındaki 143 delege ile yaptığı resmî 

seyahatlerle başlamıştır. Azerbaycan seyahatinde, “Karabağ’da kardeşlerimizin 

kanı akıyor ve siz bilmelisiniz ki Türkiye sizin arkanızdadır ve sizi terk 

etmeyecektir” sözü ile diplomatik bir destek vermiştir. Türk siyasetçiler, 

Kafkaslar’daki olası bir askerî müdahalenin Türkiye’nin dış hedeflerine zarar 

vereceğini bilmekteydiler.545  

Nitekim, 1992 Mayıs’ında Ermeniler Nahcivan’a saldırmış Türkiye’yi de 

tehdit etmiştir. Böylece Ermeniler, 16 Mart 1919 tarihli Moskova, “Türkiye-

Sovyet Rusya Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması” ile 13 Ekim 1921’de Kars’ta 

imzalanan Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki dostluk 

antlaşmasını ihlâl etmiştir. 

                                                           
545 http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3821/is_200110/ai_n8988897#continue, Bishku, 

Michael B, “Turkey, Ethnicity, and Oil in the Caucasus”, Journal of Third World Studies, Fall 

2001. 
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Ermenilerin, öncelikle Türkiye üzerine politikasını değiştirmesi gereklidir. 

Dışarıdan dayatılarak, “AB veya ABD istiyor” diye böyle bir soykırım tasarısının 

kabul edilemeyeceğinin, gelecek nesillerin üzerine böyle bir yük 

bindirilemeyeceğinin sorumluluğu iyi anlaşılmalıdır. 

 

7.3.Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Ermeni Meselesi 

Ermeni konusunun günümüzde diplomasi alanındaki yansıması özellikle 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği sürecinde önem kazanmıştır. Üyelik için 

sırada bekleyen Türkiye’nin karşısına ön koşul kartlarından biri olarak “asılsız 

soykırım iddilarının tanınması” şartını çıkaran Avrupa ülkeleri bu tutumları ile 

diğer aday ülkelere öne sürdükleri şartların dışında isteklerde bulunarak çifte 

standartlı bir yaklaşım sergilemektedirler. Türkiye’nin adaylığı döneminde AB de 

kendi siyasî bütünleşmesini tamamlama yolunda ilerlemektedir. Öncelikle, bu 

oluşumun yapısına ve azınlıkların durumuna bakmakta fayda vardır. AB siyasî 

birlik olma çabası sürecinde tek ekonomik pazarın kurulması ile standartların 

toplu olarak düzenlenmesini gerektirdiği bir döneme girmiştir. 1986 Tek Avrupa 

Senedi’nin amacı geniş bir çerçevede gerçekleşmiştir. Ancak, standartlaşma 

kaçınılmaz bir biçimde bazı sosyal kaynaşmalara yol açmıştır. Ekonomik 

bütünleşme iyi tanımlanmış sosyal politikaya bağlıdır. Bu da yanında eşit iş 

standartları ve bazı sosyal kaynaşmaları da yanında getirmiştir. Bu kaçınılmaz 

etkilere rağmen, sosyal kaynaşma, sosyal birleşme ile karıştırılmamalıdır. Sosyal 

birlik farklı kültürlerin eritilmesini amaçlamıştır. Azınlık dillerini bastırarak, bir 

tek baskın kültür üstünlüğü yaratmıştır. Yaşam standardının yüksekliği insanlar 

için yetmemiştir. Çoğu kimse kendi kimliklerini iyi bir pazar uğruna 

farklılaştırmayı kabul etmemişlerdir. Böyle bir sosyal standartlaşmaya karşı Birlik 

anlaşmasının F maddesi ulusal kimlikleri korumaktadır. AT’nun 3. maddesindeki 

değişiklik de üye devletlerin kültürlerinin korunması içinde kabul edilebilir ki, 

bunlar Avrupalı olmayan azınlıkları da kapsamaktadır. Böylece egemenlik yeni 

bir anlam kazanmıştır. Ortak kültürden alınan, paylaşılan tarihî geçmiş, ulusal 

kimlik birleştirici duyguyu sağlamaktadır. Birçok insan ekonomik refahın millî 

kimliğin düşmanı olmadığına inanmaktadır. Çünkü fakirlik ve baskı ulusal gururu 
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yok etmektedir. AB’nde, “sınırların açılması, Serbest Pazar belki de yeniden millî 

kimlikleri güçlendirecektir” 546 görüşünün hâkim olması yanında millî kimliklerin 

zamanla aşınacağı düşüncesi de ağır basmaktadır.  

Türkiye gibi AB’ne girmeye bu kadar hevesli olan ülkeler yanında bazı 

ülkelerde ise isteksizlik mevcuttur. Bu örneklerin incelenmesi AB yapısının 

anlaşılması açısından önemli görülmektedir. İsviçre ve Norveç’in başvurularına 

baktığımızda, EFTA üyesi olan İsviçre 20 Mayıs 1992’de, Norveç ise 25 Kasım 

1992’de AT’ye başvuruda bulunmuşlardır. İsviçre yaptığı halk oylamasından 

olumsuz sonuç çıkması üzerine üyelikten vazgeçmiştir. Norveç ise 24 Mart 

1994’te olumlu görüş bildirmiş, ancak 27 Kasım 1994 halk oylaması ile olumsuz 

sonuç alınınca, -halk AT’nin kendi ahlâk değerlerine uymadığı görüşüyle– 

üyelikten vazgeçmiştir.547 Merkezî ve Doğu Avrupa ülkelerine gelince, Sovyetler 

                                                           
546 Ali Khan, The Extinction of Nation-States, A World Without Borders, The Hague, 1996, 

s.169. 

547 1972 referandumu ile Norveçlilerin büyük bir çoğunluğu Avrupa Topluluğu’na katılıma hayır 

demişlerdir. 28 Kasım 1994 referandumunda da Norveçliler, Topluluğa üyeliği hâlâ 

istemediklerini göstermişlerdir. Norveç’in Avrupa’ya karşı bu kadar olumsuz olmasının çeşitli 

izahları vardır. Birincisi, AB’ne muhalefet Norveç toplumunda merkez-dış çevre farklılıklarının 

dağılımı olarak görülebilir. Norveç’in coğrafi durumu, onu büyük devletlerin baskın olduğu bir 

birliğe dâhil olmamaya itmiştir. İkincisi, toplumun makro-karakteristiğidir. 1905’de egemenliğini 

alması, milliyetçiliğin yüksek seviyede olması ki, İkinci Dünya Savaşı’nda Almanların işgali ve 

Birlik’te Almanya’nın hâkim olması özellikle eski nesilde Birliğe karşı tepkiye sebep olmuştur. 

Norveç, ırk ve din olarak homojendir ve üçüncü olarak, Norveç’le Avrupa arasındaki zihniyet farkı 

yüksektir. Zihniyet Norveç’te Avrupa insanı ile bütünleşme aşamasında yeteri kadar 

olgunlaşmamıştır. Norveç’te radikal Lutherci grubun etkisi vardır. Protestan olmalarına rağmen, 

Katoliklik korkusu bir etkendir. Norveçliler Birliğe üye olmakla, millî, tarihî ve kültürel 

kimliklerinin sona ereceğini ve millî ekonomik çıkarlarının süper güçlerce müdahaleye 

uğrayacağına inanmaktadırlar. Beate Huseby-Ola Listhaug, Identifications of Norwegians with 

Europe: The Impact of Values and Centre-Periphery Factors, ARENA Reprint, 96/14, s.137. 

Kanada ve Amerika’nın NAFTA’da işbirliği hâlinde olabilmesi, ülkeler arasındaki benzerliklere 

bağlansa da böyle bir durum Norveç ve AB arasında olağan görülmektedir. Öte yandan, Kanada 

kendi içinde bile Kebek (Quebec) konusunda sıkıntılar yaşamaktadır. Kebek, siyasî alanda federal 

devlet içinde söz sahibi olabilmektedir, eski Başbakan Pierre Trudeau ve şu anki başbakan Jean 

Chretien Kebek kökenlidir. Tüm bu hak ve özgürlüklerine rağmen Kebekliler neden ayrılmayı 
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Birliği’nin dağılmasıyla AT, doğu ile ilişkilerini arttırmıştır. 16 Aralık 1991’de 

Polonya, Çek Cumhuriyeti ile Avrupa Anlaşmaları imzalanmış ve bu 1 Mart 

1992’de yürürlüğe girmiştir. Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, AT’ye üyelik için başvurmuşlardır ve Türkiye ile 

AT arasındaki Gümrük Birliği’ne rağmen, üyelikleri Türkiye’den önce 

gerçekleşmiştir.548

 Avrupa’nın bölünmesinin sona erişi549, çekişmeli ulus-devletlerin 

Avrupası’na bir geri dönüş adımını teşvik etmemeli, fakat daha geniş bir NATO 

ile pekişmiş ve Rusya ile yapıcı bir güvenlik ilişkisi içinde daha güvenli hâle 

getirilmiş daha büyük ve giderek artan biçimde bütünleşmiş bir Avrupa’nın 

şekillendirilmesinde hareket noktası olmalıdır.550 Dolayısıyla Amerika’nın 

                                                                                                                                                               
istemektedir? Buna en güzel cevap ayrılıkçı lider Marc-Andre Bedard tarafından verilmektedir; 

“bu köktenci bir varolma sorunudur. Biz halk mıyız, değil miyiz?. Eğer öyle isek egemen olmamız 

gerekir. Uluslararası toplum masasında yerimizi almamız gerekir. Bu sadece bir dil sorunu değil. 

Bu bir toplum, düşünce tarzı, tarih, geleceğe bakış sorunudur.” Aaron Swardson, Quebec 

Separatists are Stronger Than Ever”, International Herald Tribune, 15 Kasım 1995. Quebec’te 

modernizasyon milliyetçi bir şekil almıştır. Geleneğe ait kimlik yapıları korunmuş, şekillenmiş ve 

günümüz dünyasında kullanılmıştır. Bunun sonucu olarak Quebec modern, liberal, çoğulcu, pazar 

piyasasına sahip, tüm bunlarla birlikte ayrı kolektif kimliğe sahip bir toplum hâline gelmiştir. 

Michael Keating, Nations Against the State the New Politicing of Nationalism in Quebec, 

Catalonia and Scotland, Mcmillan Press, London, 1996, s.71. Bu durum Kanada içinde, 

gelecekte de sorunların devam edeceği gibi görünse de, Norveç gibi ülkelerin AB içinde neden 

oalcağı koşullar daha iyi anlaşılmaktadır. 

548 Rıdvan Karluk, AB ve Türkiye, İstanbul, 1996, s. 58 

549 Matthew Horsman-Andrew Marshall, After the Nation-State, Citizens, Tribalism and the 

New World Disorder, London, 1994, s.25. 

550 Mayıs 1997 Paris kararları ile NATO ile Rusya arasında “Karşılıklı İlişkilerde Kurucu 

Anlaşması” (Founding Act on Mutual Relations) imzalandı ve NATO-Rusya Daimi Müşterek 

Konseyi teşkil edildi. NATO’nun kendi karar mekanizmasından tamamen ayrı yapıda olan bu 

konsey de; kitle imha silâhlarının yayılmasının önlenmesi, güvenlik ve savunma politika ve 

kuvvetleri konusunda bilgi değişimi, nükleer silâhlar, savunma endüstrisi, savunma ile ilgili çevre 

konuları, sivil acil durumlara hazırlık, barışı koruma ve muhtemel müşterek operasyonlara hazırlık 

gibi alanlarda istişare, koordine ve işbirliği yapılması öngörülmüştür. NATO ve Rusya arasındaki 

bu anlaşma her iki tarafa da birbirlerinin icraat ve politikalarını veto hakkı vermemektedir. 
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Avrupa’daki merkezî jeo-stratejik hedefi oldukça basit şekilde özetlenebilir: Bu, 

daha gerçek bir Atlantik ötesi ortaklık aracılığıyla Avrasya kıtasındaki 

köprübaşını sağlamlaştırmak, böylece de büyüyen bir Avrupa’nın Avrasya’ya 

uluslararası demokratik ve işbirlikçi düzenin yansıtılması için daha uygun bir 

sıçrama tahtası olabilmesini sağlamaktır.551

ABD’nin küresel menfaatleri, Avrupa’nın ise bölgesel menfaatleri vardır. 

ABD, kendi millî güvenlik stratejisi kapsamında Irak ve İran gibi iç yapısı karışık 

ve ne zaman ne yapacağı belli olmayan ülkelere (rogue states) karşı kendi millî 

menfaatlerini koruyacak “stratejik kuvvet aktarımı” (power projection) kavramı 

kapsamında bir küresel vizyon geliştirirken, Avrupa aynı vizyonu izlemek 

yönünde isteksizdir. Bu ayrım karşılıklı problemlerin çözümünü de 

zorlaştırmaktadır. ABD, karşılıklı uyumun tek yolunu NATO’yu güçlendirmek 

olarak görürken, Avrupa kendi savunma kimliğini korumak konusunda Fransa ve 

Almanya’nın verdiği ivmeyle kararlı görünmektedir. Avrupa'ya göre tehdit 

ortadan kalkmışken, ABD’nin gözü Orta Doğu ve Doğu Asya’dadır. 552  

AB’nin geleceğini belirleyecek hangi bütünleşme modeli benimsenirse 

benimsensin, birlik farklı ırkları, farklı kültürleri tek bir hukuk düzeni içinde bir 

arada tutabilmek için yeni bir hoşgörü düzeni bulmak zorundadır. Birlik fikri ne 

kadar başarılı olursa, topluluk o kadar belli bir toprak parçasına güçlü bağlılık 

duymayan, coğrafi bakımdan dağınık, çok sayıda azınlık barındıran bir göçmen 

                                                                                                                                                               
Müşterek Konsey; büyükelçi veya askerî düzeyde aylık olarak, bakan düzeyinde ise yılda iki kez 

toplanmaktadır. 1998 yılında yapılan ilk toplantıdan itibaren taraflar yıllık bir çalışma programı 

belirlemeye başlamışlardır. 18 Mart 1998’de Rusya, NATO Karargâhı içinde askerî ve savunma 

işbirliğini kolaylaştırmak maksadıyla resmî bir “misyon bürosu” açmış, Rusya ve NATO’da 

karşılıklı birer “irtibat subaylığı” tesis edilmiştir. NATO-Rusya Kurucu Anlaşması ilişkilerin 

yürütülmesinde temel teşkil etmektedir. NATO Hand Book, NATO Enformasyon ve Basın 

Dairesi, NATO ve Rusya Arasında İşbirliği, 1999. s.97. 

551 Zbigniew Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası, Amerika’nın Önceliği ve Bunun Jeo-

stratejik Gerekleri, çev. Ertuğrul Dikbaş, Ergun Kocabıyık, İstanbul, 1998, s. 80. 

552 WOLMES, John W. The United States And The Europe After The Cold War; A New 

Alliance?. South Carolina Press 1997, s.107-124. 
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toplumuna benzemek, tüm üye ülkelere çok kültürcülüğün sorunlarını yaşatmak 

durumunda kalacaktır.553

 Avrupa Birliği bir siyasî bütünleşmeye erişse bile, ortaya çıkacak olan, 

bünyesine aldığı ulus-devletlerin toplamı kadar bir büyüklüğe erişen yeni bir ulus-

devletten başka bir şey olmayacaktır. Avrupa’da bugün için geçerli olan birleşme 

söyleminin ve siyasî uzlaşma havası milliyetçiliğin Avrupa’da gücünü yitirdiğine 

ilişkin bir gösterge değildir. Tam tersine, milliyetçilik düşüncesinin bastırılmadığı 

konusunda korkuların devam ettiğini göstermektedir. 

Bu çerçevede, zaman zaman insan hakları, demokrasi gibi konuları aday 

ülke sıfatıyla sırada bekleyen Türkiye’nin karşısına çıkartan AB kendi 

bünyesindeki sorunları hâlledememiştir. Ömrünün ne kadar olacağı belli olmayan 

bu birliğe, 1963’ten beri üye olmayı bekleyen Türkiye’nin bu yolculuğunda 

öncelikle kabul etmesi gerektiği iddia edilen soykırım tasarıları AB’nin kuruluş ve 

üye kabul etme kurallarına aykırı düşmektedir. AB’nin çifte standartlı tutumu 

karşısında, Türkiye’nin duruşunu belirlemesi gereklidir. 

Türkiye-AB tarihçesine baktığımızda, 31 Temmuz 1959’da Avrupa 

Ekonomik Topluluğu (AET) adaylığı için resmen başvurmuştur. 12 Eylül 1963’te 

Ankara’da, Türkiye-AET Ortaklık Antlaşması imzalanmıştır. TBMM, bu 

antlaşmayı 14 Ocak 1964’te onaylamıştır. Arkasından, gündeme getirilen Kıbrıs 

Anayasası’nın değiştirilmesi sorunu ile Türkler azınlık konumuna getirilmeğe 

çalışılmıştır. Daha sonra ise 16 Ağustos 1964’te Ermeni sorunu tekrar dirilterek 

Avrupa Parlamentosu’nun gündemine girmiştir. Eçmiyazin ve Antilyas 

Patriklerinin bildirileri ile Ermeniler 1915 yılının 50. yıldönümünün yaklaşmasını 

fırsat bilmişler, dünya Ermenilerini Türkiye’ye karşı seferber etmişlerdir.554 

                                                           
553 Erol Göka, “Helsinki’den Sonra Avrupa”, Avrasya Dosyası, Kış 1999,cilt:5, sayı:4, s.249. AB, 

üye devletlerin kendi dillerini kullanmalarına karşı gelmemesine rağmen ulus dilinin yanında 

geçerli dil İngilizce ve sonra da Fransızca olarak kabul edilmektedir. 2001 yılı Avrupa Diller Yılı 

olarak kabul edilmiştir. 

554 Bilâl Şimşir, Ermeni Meselesi 1774-2005, Ankara 2005, 2.bs., s.226. 
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Geçmişte Ermeni sorunu Osmanlının topraklarının “doğu sorunu” çerçevesinde 

paylaşılmasını, bugünse Avrupa ile bütünleşme sürecini kapsamaktadır. 

Sözde Ermeni soykırımı konusunda 1987 ve 2000 yıllarında attığı 

adımlarına bir yenisini daha ekleyen Avrupa Parlamentosu, Türkiye’ye bu konuda 

“uzlaşma temeli oluşturması” çağrısında bulunmuştur. Avrupa Parlamentosu 

kararlarının yaptırım gücü bulunmamakla birlikte, belgeleri ve kararları, dünya 

çapında “dayanak” gösterilmektedir. Brüksel’deki Genel Kurul toplantısında, 

Yeşiller Grubu üyesi İsveçli Per Gahrton tarafından hazırlanan Güney Kafkasya 

Raporu ve bu rapor bağlamındaki karar tasarısı oy çokluğuyla onaylanmıştır.555 

Avrupa Parlamentosu’nun kararında, Türkiye’den, “Avrupa ile bütünleşme 

arzusuna uygun adımlar atması” istenerek, Avrupa Parlamentosu’nun sözde 

soykırımı tanıyan ve Ankara’nın da tanımasını isteyen 1987 tarihli kararı 

hatırlatılmıştır. Kararda ayrıca Türkiye’ye, “uzlaşma temeli oluşturma” çağrısı 

yapılmaktadır. Bu paragrafı değiştirmek ve soykırım iddialarını belgeden 

çıkarmak amacıyla İngiliz liberal parlamenter Andrew Nicholas Duff tarafından 

sunulan öneri ise yapılan oylama sonucu reddedilmiştir. Bu öneri 391’e karşı 96 

oy ile reddedilirken, 15 parlamenter çekimser kalmıştır. Per Gahrton tarafından 

hazırlanan Kafkasya Raporu’nda, “Türkiye’nin, Azerbaycan’a verdiği destek ile 

Ermenistan için bir tehdit oluşturduğu” görüşü savunulmuştur. Raportör, 

ABD’nin, Kafkasya politikasında, Türkiye’ye destek verdiğini ileri sürdükten 

sonra, “Türkiye’nin AB adaylığının fırsat bilinmesi ve bu ülkeye baskı yapılması” 

önerisini getirmiştir. Raporda, “soykırımının Avrupa Parlamentosu ve bazı AB 

ülkeleri tarafından tanınması, Birinci Dünya Savaşı sonunda Türk rejiminin bazı 

sorumluları soykırım nedeniyle ağır cezalara mahkum etmiş olması, bu sorunun 

Türkiye tarafından sonuçlandırılması için AB’nin getireceği bir öneriye temel 

oluşturabilir. Örneğin, Ermeni soykırımını inceleyecek uluslararası bir tarihçiler 

                                                           
555 EU-Turkey Joint Parliamentary Committee Minutes of the 46th Meeting, 

http://www.europarl.ep.ec/bulletin19-20 Kasım 2001 Brüksel.  
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komisyonu oluşturulabilir.”556 ifadeleri de yer almıştır. Avrupa Parlamentosu, son 

olarak 2000 Kasım’ında, Fransız Hıristiyan Demokrat Philippe Morillon 

tarafından hazırlanan Türkiye Raporu’na, sözde soykırım iddialarını sokmuştur. 

Avrupa Parlamentosu kararına giren paragrafta şu ifadeler yer almıştır: “Avrupa 

Parlamentosu, Türk hükûmetini ve TBMM’yi, Türk toplumunun önemli bir 

kesimini oluşturan Ermeni azınlığa desteği artırmaya, bu çerçevede, modern Türk 

devletinin kurulmasından önce Ermeni azınlığın maruz kaldığı soykırımı resmen 

tanımaya davet eder.” Fransız Alain Lamassour tarafından, 2001’de hazırlanan 

Türkiye Raporu ve bağlamındaki karar tasarısına da aynı türden ifadeleri sokma 

girişiminde bulunulmuş, 2004 Ekim’indeki oylamada, bu yönde verilen iki önerge 

reddedilmiştir. Bu karara, Ermeni iddialarını içeren ifadeler sokulmamıştır. Türk 

diplomatik kaynakları, Avrupa Parlamentosu’nun bu kararının, “Türkiye’de, AB 

konusunda gergin bir ortam yaşatırken” ilişkilere zarar vereceğini ve olumsuz 

etki yapacağını belirtmişlerdir. Türkiye’nin AB üyeliği gündeme geldiği zaman, 

Avrupa Parlamentosu’ndan onay istenecektir. Parlamento, sözde soykırımı 

tanımasını bir ön koşul olarak Türkiye’nin önüne getirdiği için sıkıntıya 

düşecektir. Avrupa Parlamentosu’nda “Türkiye’de insan hakları” başlığıyla 

tartışılarak gündeme gelen karar tasarısı da oylamada kabul edilmiştir. 

Parlamento’nun değişik siyasî grupları adına verilen tasarı çerçevesinde alınan 

kararda, HADEP’in kapatılma olasılığına karşı tavır alınmıştı. Kararda, 

“HADEP’in Türkiye’deki Kürtlerin medenî haklarını elde etmeleri için mücadele 

verdiği” ve “PKK veya diğer terör örgütleriyle bağlantısı olduğu iddialarını 

reddettiği” ileri sürülmüştür. Partinin “sözde bölücülüğe destek verdiği ithamıyla 

kapatılabileceği” ifade edilen kararda, Kürtçe eğitim isteminde bulunan 

öğrencilere karşı adlî girişimlere son verilmesi istenerek, “Türkiye’nin AB adayı 

sıfatıyla sorumluluk ve yükümlülükleri olduğu” belirtilmiştir. Anayasada kürtçeye 

getirilen kısıtlamaların kısmen kaldırılmasını öngören değişikliklerden 

memnuniyet duyulduğu kaydedilen kararda, “Türk Devleti’nin, gelecekte, 

Türkiye’deki bütün azınlıkların yasal haklarını garanti altına alacağının ümit 

                                                           
556 Bugüne kadar arşivlere dayalı yazılan belgesel çalışmaları yeterli bulmayan AB hangi 

kriterlerde tarihçilerde oluşan bir komisyon talep etmektedir? Burada önemli olan yeni belgelerin 

ortaya çıkarılmasından çok, siyasî platformda yürütülmesi gereken propagandalar olmalıdır. 
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edildiği” yazılmıştır. Avrupa Parlamentosu’nda alınan kararda, HADEP’e yönelik 

soruşturmaların durdurulması da istenmiştir.557 Bu bağlamda AB’nin tasarısına, 

Brüksel'de bulunan Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz sert tepki göstermiş ve 

parlamentoların tarihî yargılama misyonu olmadığını söylemiştir.558  

19-20 Kasım 2001 tarihlerinde Brüksel’de Parlamenterler Meclisi 

toplantısında Türkiye’nin üyeliği karşısında sözde soykırımı kabul etmesi 

gerektiği gündeme gelmiştir. 9-10 Eylül 2002 tarihinde Revan’da yapılan 

toplantılarında da aynı konu görüşülmüştür. Ayrıca, 13 Ekim 2004 tarihinde AB 

Parlamentosu’nda Philip Claeys tarafından sözde Ermeni soykırımını Türkiye’nin 

kabul etmesi yönünde 43. toplantıda bir karar sunulmuştur. 11 imza toplanmıştır. 

P. Claeys, Koenraad Dillen, Frank Vanhecke tarafından bu kararın Türkiye 

tarafından kabul edilmesi istenmiştir. Aynı kişiler, Türkiye’nin üyeliği söz konusu 

olduğunda Türkiye’den AB’ye gelecek göçün etkileri üzerine de görüşmüşlerdir. 

AB’ye üyeliği konusunda Türkiye için bir referandum yapılmasını istemişlerdir. 

10 Kasım 2004 tarihinde ise Paul Marie Couteau 46/2004 oturumunda 24 imzalı 

bir kararla Türkiye’nin üyeliğine Ermeni soykırımının kabulünün ön şart olarak 

konulmasını istemişlerdir.559  

Görüldüğü gibi, AB her fırsatta bu konuda kararlar alıp, gündeminde 

tutmaktadır. AB’ye üyelik sözde soykırımı ve Kıbrıs konusu gibi Türkiye için 

hayati önemli olan diğer konulardaki ön şartları kabul etmeyi gerektirmektedir. 

Kanaatimizce, AB ile ilişkiler adına Türkiye’nin ödün vermemesi gerekir. Kendi 

kaynaklarını kullanarak gereken ilerlemeyi gösterecek cesareti bulması daha 

faydalı olacaktır. 

 

 

                                                           
557 Zaman, 1 Mart 2002.  

558 Hürriyet, 01.03.2002. EU-Turkey Joint Parliamentary Committee Minutes of the 46th 

Meeting, Antalya 20-22 Kasım 2000. http://www.europarl.ep.ec/bulletin 

559 http://www.europarl.ep.ec/bulletin  
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7.4.Dünya Kamuoyunda Sözde Ermeni Meselesinin Yansımaları 

7.4.1. Sözde Katliâm Anıtları 

 AB ile ilişkilerde diplomasi alanında bunlar yaşanırken, Ermeniler 

iddialarını tarihle bütünleştirmek ve meşrulaştırmak adına kalıcı kılacak 

girişimlerine devam etmişlerdir. Bu asılsız iddialarına dayanak olabilecek maddî 

belgeler yaratmak Ermeniler için birer görev olmuştur. Bu nedenle de, dünya 

kamuoyunu etkilemek ve gelecek nesillere de hedeflerini aktarabilmek için kalıcı 

ve gözle görülebilir girişimleri olmuştur. Bunlardan biri çeşitli anıtlar dikerek 

tarihi bilmeyen herkesi etkilemektir. 1965’ten buyana dünyanın her tarafındaki 

Ermeniler, dünya kamuoyunu etkilemek için bulundukları ülkelerde “asılsız 

soykırım” iddialarını ölümsüzleştirmek adına anıtlar ve heykeller dikmişlerdir. Bu 

çerçevede Ermenistan dışındaki Ermeni toplumunun kullandığı önemli bir konu 

bulundukları ülkelerde “Ermeni Soykırım Anıtları”nın dikilmesi olmuştur.  

 Bunların ilki, Lübnan’ın Beyrut şehrinin Antilyas yöresinin Bikfaya 

Manastırı’nın yanına 24 Nisan 1968 tarihinde büyük bir törenle Ermeni Katliâm 

Anıtı dikilmiş, bunu diğerleri takip etmiştir.560 Bunlar;  

- Beyrut’taki eski Katliâm Anıtı, 

- Beyrut Antilyas Katoğigosluğu’ndaki Ölüler Anıtı 

- Ermenistan’daki 1915 Ölüler Anıtı561 

- Sovyet Ermenistan’ındaki Sasunlu Davut Heykeli 

- Ermenistan, Eçmiyazin’de Şehitler Dikilitaşı, 

                                                           
560 Süslü vdl., Türk Tarihinde..., s.351. 

561 7 Kasım 1967’de Revan’da açılmıştır. Bu anıtla, “asil Ermeni halkının komünizm fikirlerine 

içten bağlılığı sembolize edildi”. Ayrıca, 29 Kasım 1967’de Sisernakabend şehrinde hatıra taşı 

biçiminde bir dikilitaş yapılmıştır. Açılış sırasında Kochinyan, bu dikilitaşın sadece geçmişteki 

olayları protesto etmek amacı gütmediği “...aynı zamanda hâlen yürütülmekte olan emperyalist 
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- ABD-Montabello şehrinde Katliâm Anıtı562 

- Fransa-Marsilya ve Paris’de Katliâm Anıtları563 

- Bulgaristan-Filibe’de Ölüler Anıtı 

- İtalya-Venedik’te Katliâm Dikilitaş’ı yapılmıştır. 

Beyaz Saray’ın iki blok ötesine bir sözde Ermeni soykırımı müzesi daha 

yapılmıştır. ABD'nde yayınlanan The New York Times Gazetesi'nde, Beyaz 

Saray'a iki blok ötede 1915 yılında Anadolu’da yaşayan Ermenilere yönelik 

olayları konu alan bir “Ermeni soykırımı Müzesi ve Anıtı” hazırlanmıştır. Stephen 

Kinzer imzalı “Ermenileri ortaya çıkaran, Türkleri korkutan müze plânı” başlıklı 

haberde, Ermenilerin müze girişimi ayrıntılı bir şekilde işlenmiştir. Müze, Beyaz 

Saray'a iki blok ötede eski National Bank of Washington'un yerine yapılmaktadır. 

10.410 metrekarelik alana sahip müze, Washington'daki Yahudi soykırım 

Müzesi'nin dörtte bir büyüklüğünde olacaktır. Plânlama Müdürü Ross Vartian, 

müzeyi “kutsal bir görev” olarak tanımlamıştır. Müzenin 2007 yılında açıldığında 

yılda 250 bin ziyaretçi çekmesi beklenmektedir. Ermenistan Devlet Başkanı 

Robert Koçaryan ve Ermeni Patriği 2 Karekin, müzenin yerini ziyaret ederek 

destek vermişlerdir.564

Rumlar da Ermeniler için anıt dikmiştir. Larnaka Belediyesi, 1920'de 

Kıbrıs'a gelen ilk Ermeniler anısına anıt yapmaya karar vermiştir. Alithia 

gazetesinin haberine göre, Rum Meclisi'ndeki Ermeni temsilcisi Petros Karaitcian, 

Larnaka Belediyesi'ne bir mektup göndererek, Ermeniler için anıt yapılması 

                                                                                                                                                               
siyaseti ve değişik kisveler altındaki soykırımı protesto mahiyetinde olduğunu...” da sözlerine 

eklemiştir. Şimşir, Ermeni..., s.229. 

562 21 Nisan 1968’te resmî açılışı yapılmıştır. Üzerine konulan kitabede şöyle yazılmıştır: 

“Türklerin insanlığa karşı yapmış oldukları katliâm ve Türkler tarafından katledilen Ermenilerin 

hatırasına...”.Şimşir, Ermeni..., s.229. 

563 16 Ekim 2005 tarihinde Fransa’da bir soykırım anıtı daha dikildi. Ancak, bu sefer kendilerine 

destekçi bulmağa çalışan Keldanilerden geldi bu anıt. Bakınız ekler.

564 Hürriyet, 25 Nisan 2002. 
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talebinde bulunmuştur. Bu talebe olumlu yanıt veren Larnaka Belediyesi, 

Karaitcian'dan anıtın yapılacağı yer konusunda öneride bulunmasını istemiştir. 

Larnaka'da çok sayıda Ermeni yaşamaktadır. Rum Meclisi'nde, Ermeni ve Maruni 

toplumun birer temsilcisi bulunmasını rağmen, bunların oy hakkı yoktur.565  

 Kanada-Montreal’de Başpiskopos Khajag Hagopian’ın himayesinde 22 

Nisan 2005 tarihinde “sözde soykırımı anıtı” dikilmiştir. Anıt, Revan’lı mimar 

Varaztad Hampartsoumian tarafından Levon Sargsian ile Levon Varjabedian’ın 

malî katkıları ile yapılmıştır. Gri granit üzerine dikilmiştir. Anıt, Ermeni 

toplumundan Sarkis ve Seta Tabakian’ın kızı Nanor adına ithaf edilmiştir. Sözde 

soykırım tanığı 103 yaşındaki Manoug Khatchadourian’un katılımı ile 

açılmıştır.566

 Almanya’da ilk Ermeni anıtı 24 Nisan 2005’te Bremen’de açılmıştır. 

1960’larda başlayan anıt dikme yarışı uygun politikalar belirlenmezse bitmeyecek 

gibi görünmektedir. Ayrıca, 27 Nisan 2005 tarihinde Assen-Hollanda’da bir anıt 

dikilmiştir.567

 Bütün bu anıtlara karşılık Türkiye’de herhangi bir anıt olmadığı gibi 

geçmişte Erzurum’da Cemal Paşa’nın mezarının ziyaret edilmesi ve Atatürk 

Üniversitesi Ermeni Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü’nce çelenk bırakması 

eleştirilmiştir.568 Türkiye’nin de Ermeniler tarafından öldürülen Türk diplomatları 

ve vatandaşlarının anısına anıt dikmesi gerekir kanaatindeyiz. 

                                                           
565 Hürriyet, 13 Ocak 2003. 

566 http://www.armeniadiaspora.com  

567 http://www.armeniaforeignministry.com  

568 http://www.zaman.com.tr/2002/07/22/haberler/h3.htm, Ermeni çeteciler tarafından 1922’de 

Tiflis’te şehit edilen İttihat ve Terakki Partisi’nin önde gelen isimlerinden Cemal Paşa, 

Erzurum’da mezarı başında ilk kez anıldı. Karskapı Şehitliği’nde gerçekleştirilen anma 

toplantısında konuşan Atatürk Üniversitesi Türk–Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü 

Yard. Doç. Dr. Erol Kürkçüoğlu, Ermeni çetecilerinin, 1915’te çıkartılan Tehcir Kanunu’ndan 

sorumlu tuttukları İttihat ve Terakki’nin liderlerine suikastlar düzenlediklerini hatırlattı. 

Çetecilerin, 1921’de eski İçişleri Bakanı Talat Paşa’yı Berlin’de, eski Dışişleri Bakanı Sait Halim 
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7.4.2. Tarihi Yeniden Çarpıtma Çabaları -                             

Yasa Tasarıları 

Asılsız soykırım iddialarına dayanak oluşturan maddî veriler yanında, 

Ermeni lobileri güçlerine güvenerek AB ve ABD parlamentoları ile çoğunlukta 

oldukları ülke parlamentolarında çeşitli yasal girişimlerde de bulunmuşlardır. 

Talep ettikleri soykırım tasarılarının kanunlaşarak kabul edilmesi ile hedeflerinin 

ilk aşamasına ulaşmış olacaklardır. “4 T” plânının bir parçası olan sözde 

soykırımın tanınması aşamasında bu yasa tasarıları ile uluslararası alanda 

kendilerine destek sağlamaktadırlar. Öncelikle, bu tasarıların hangi koşullarda 

alındığına bakmak gerekir. Tasarılar seçmen bölgelerinde Ermenilerin oy 

çoğunluğu sağladıkları eyaletlerde seçim zamanı oy tehdidi olarak gündeme 

gelmişlerdir. buralardaki kısa vadeli çıkarlar uğruna politikacılar tarafından tarihî 

gerçeklerin çarpıtılmasının kabulü ile gündeme gelen yasa tasarıları Türkiye’yi 

uluslararası alanda baskı altına almaktadır. Bu tasarıların bazıları kanunlaşmıştır.  

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı resmî Internet sayfasından aldığımız 

bilgilere göre, asılsız Ermeni soykırımı “Osmanlı Hükûmetince belgelenmiş, 

tanınmış ve basında ve tanıkların beyanlarında, hukuk karşısında, ifadeler ve 

kararlarla birçok devlet ve uluslararası organizasyonca onaylanmıştır. Osmanlı 

Devleti’ndeki Ermeni nüfusun 1915’te katledilmesinin bütün dökümanlarının tam 

katalogu sınıflandırılmış ve soykırımın geniş bir şekilde uygulandığı ortaya 

konmuştur.” denilmektedir. Buna göre, asılsız Ermeni soykırımını tanıyan 

organizasyon ve devletlerin listesi şöyledir:569  

Yasa Tasarıları, Kanunlar ve Beyanlara bakacak olursak; ilk defa 

                                                                                                                                                               
Paşa’yı Roma’da, 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa’yı da Tiflis’te şehit ettiklerini söylemiştir. 

Ermeni çetecilerin suikastlarını yakın geçmişte de devam ettirdiklerini hatırlattı ve 41 diplomatın 

haince şehit edildiklerini kaydetti. Sözde Ermeni soykırımı iddialarının hayal mahsulü olduğunu 

belirten Kürkçüoğlu, Cemal Paşa’nın Ermenilerin can ve mal güvenliğini korumak için genelgeler 

çıkardığına işaret etmiştir. 

569 http://www.armeniaforeignministry.com/ 
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- Fransa, İngiltere ve Rusya tarafından 24 Mayıs 1915 tarihli bir ortak bildiri570 

kabul edilmiştir. Daha sonra ise;  

- ABD Senatosu, Mutabık Yasa Tasarısı 12 – 9 Şubat 1916 

- ABD Kongresi, Yakın Doğu Yardım Anlaşması- 6 Ağustos 1919  

- ABD Senatosu, Yasa Tasarısı 359 – 11 Mayıs 1920  

- Uruguay Senatosu and Temsilciler Meclisi, Yasa Tasarısı – 20 Nisan 1965  

- ABD Temsilciler Meclisi, Ortak Yasa Tasarısı 148 – 9 Nisan 1975 

- Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Temsilciler Meclisi, Yasa Tasarısı – 29 Nisan 

1982  

- ABD Temsilciler Meclisi, Ortak Yasa Tasarısı 247 – 12 Eylül 1984  

- Avrupa Parlamentosu, Yasa Tasarısı – 18 Haziran 1987  

- Arjantin Senatosu, Yasa Tasarısı – 5 Mayıs 1993571 

- Rusya Duma (Meclisi), Yasa Tasarısı – 14 Nisan 1995 
                                                           
570 24 Mayıs 1915’te Rusya, İngiltere ve Fransa Hükûmetleri “Ermenistan” diye kendilerince 

adlandırdıkları Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde öldürülen Müslümanları görmezden 

gelip Ermenilerin öldürüldüklerini ileri sürerek Osmanlının bundan sorumlu tutulacağını 

bildirmişlerdir. 

571 Ayrıca, Arjantin’de 1985’te Raul Alfonsin’in Devlet Başkanı olduğu dönemde senato ve 

parlamentoda alınan, hükûmeti BM kuruluşlarında Ermeni iddialarını desteklemeye çağıran 

tavsiye kararı. Laçiner, Türk-Ermeni..., s.260. Öte yandan, Azerbaycan da Küba ile karşılıklı 

etkinlikler konusunda anlaşmaya varmıştır. Genel Merkez ile Küba Cumhuriyeti Havana Jose-

Martin Merkezi ve Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü Atatürk Kültür Merkezi arasında karşılıklı 

protokol imzalanmıştır. Arjantin Kongresi tarafından 21 Eylül 1995 tarihinde “24 Nisan’ın insanın 

insana karşı ayrımcılığı ile mücadelesi ve kınanması günü” ilân edildiğine dair kanun, 9. 

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Arjantin Devlet Başkanı Carlos Menem’le yaptığı telefon 

görüşmesi  üzerine Menem tarafından veto edildikten sonra 24 Nisan tarihi, İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi’nin kabul edildiği 10 Aralık olarak değiştirilmiş ve kanun gerekçesinde yer alan 

Ermenilerle ilgili hususlar metinden çıkarılmıştır. 
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- Kanada Parlamentosu, 23 Nisan 1996 tarihli kararı, 

- Yunanistan (Hellenic Republic), Parlamentosu, Yasa Tasarısı – 25 Nisan 

1996  

- ABD Temsilciler Meclisi, Yasa Tasarısı 3540 – 11 Haziran 1996  

- Lübnan Milletvekilleri Odası, Yasa Tasarısı – 3 Nisan 1997  

- Belçika Senatosu, Yasa Tasarısı – 26 Mart 1998  

- Arjantin Senatosu, 22 Nisan 1998 tarihli demeci 

- Avrupa Konseyi, Parlamenterler Meclisi, Bildiri – 24 Nisan 1998  

- Fransa Millet Meclisi, Kanun taslağı– 28 Mayıs 1998  

- İsveç Parlamentosu, Rapor – 29 Mart 2000  

- Lübnan Parlamentosu, Yasa Tasarısı – 11 Mayıs 2000  

- Fransa Senatosu, Kanun taslağı – 7 Kasım 2000  

- Avrupa Parlamentosu, Yasa Tasarısı - 15 Kasım 2000  

- İtalya Milletvekilleri Odası, Yasa Tasarısı – 16 Kasım 2000  

- Fransa, yasa – 29 Ocak 2001572 

                                                           
572 Fransa Parlamentosu'nda Sözde Ermeni Soykırımı Yasa Teklifinin Kabul Edilmesine İlişkin 

Hükûmet Açıklaması (18 Ocak 2001). Fransa Ulusal Meclisi tüm uyarılara rağmen bugün tarih ve 

insanlık önünde vahim bir hata içine düşerek sözde Ermeni soykırımı yasa teklifini kabul etmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti, Türkiye'yi hiçbir zaman işlemediği soykırım suçuyla ithama cüret 

eden ve tarihî gerçekleri hiçe sayan Fransa Parlamentosu'nun bu kararını şiddetle kınamakta ve bu 

yasayı bütün sonuçlarıyla reddetmektedir. Milletimizin infialle karşıladığı bu yasa Türkiye-Fransa 

ilişkilerine büyük ve kalıcı zarar verecek ve ilişkilerimizde ciddi bir krize yol açabilecektir. Bu 

gelişme, bölgemizdeki barış ve istikrar ortam ve arayışlarına da olumsuz etki yapacaktır. Bunların 

sorumluluğu Fransa'ya ait olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti Fransa Hükûmeti'ni bu yasayı 

etkisiz hâle getirmek maksadıyla harekete geçmeye bir kez daha davet etmektedir. Türkiye 
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- Avrupa Konseyi, Parlamenterler Meclisi Bildiri – 24 Nisan 2001  

- Papa II John Paul’un ve Karekin II’nin Eçmiyazin’i ziyaretlerindeki ortak 

bildirisi, Ermenistan- 27 Eylül 2001  

- Kanada Senatosu Yasa Tasarısı – 13 Haziran 2002  

- Arjantin Senatosu, Yasa Tasarısı - 20Ağustos 2003  

- İsviçre Konfederasyonu Parlamentosu Ulusal Meclis Kanadı’nın, 16 Aralık 

2003 tarihinde asılsız Ermeni soykırımı hakkında benimsediği kararı Türk 

                                                                                                                                                               
Cumhuriyeti'nin Fransa nezdindeki Büyükelçisi Sönmez Köksal danışmalar için Ankara'ya 

çağrılmıştır. 

http://www.mfa.gov.tr/MFA_tr/DisPolitika/AnaKonular/ErmeniSoykirimIddiaları/FransaParlamen

tosundaYasaTeklifininKabulEdilmesi.htm 

Fransa Cumhurbaşkanı'nın Sözde Ermeni Soykırımına İlişkin Yasayı Onaylaması Konusunda 

Hükûmet Açıklaması-30 Ocak 2001  

1. Fransa Ulusal Meclisi’nin sözde Ermeni soykırımı konusunda kabul ettiği yasanın gerek Türk-

Fransız ilişkileri gerek bölgemizdeki istikrar ve güvenliğe olumsuz etkilerine ilişkin 

görüşlerimizi kamuoyuna açıklamıştık. Bu kere, Fransa Cumhurbaşkanı’nın, sözde Ermeni 

soykırımı konusundaki yasayı onayladığı ve yasanın bugünkü (30 Ocak) Resmî Gazete’de 

yayınlandığı öğrenilmiştir. 

2. Bu gelişme Türk-Fransız ilişkilerine vurulan ağır bir darbedir. Yüzyıllar boyunca gelişen 

Türk-Fransız dostluğuna Fransa Hükûmeti sahip çıkmamıştır. Fransız Anayasası’na aykırı 

olduğu, tanınmış Fransız hukukçular tarafından da beyan edilen bir metnin Anayasa Konseyi 

tarafından incelenmesi imkânı dahi ortadan kaldırılarak, hukuk devletinin kuralları 

işletilmemiştir. 

3. Fransa’nın kendi tarihini bir tarafa bırakarak, haksız olarak Türkiye’nin geçmişi hakkında 

böyle bir kanun kabul etmesi, bu ülkede etkisi artan, Türkler ve yabancılara dönük düşmanlığı 

körükleyen çevreleri daha da cesaretlendirecektir. Bunların sorumluluğu Fransa’ya ait 

olacaktır. 

4. Fransa’nın bu dostluğa sığmayan, çifte standartlı tutum ve davranışını kınıyor ve kararlılıkla 

reddediyoruz. 

http://www.mfa.gov.tr/MFA_tr/DisPolitika/AnaKonular/ErmeniSoykirimIddiaları/FransaCumhurb

askanininIliskinAciklamasi.htm 
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Hükûmeti şiddetle kınamış ve reddetmiştir. Bu karar için de aynı şekilde 

protestosunu belirtmiştir: “...Birinci Dünya Savaşı’nın çok özel koşullarında 

cereyan eden ve Türklerin ve Ermenilerin karşılıklı büyük acılarına neden 

olan olayların çarpıtılarak tek tarafa bir soykırım olarak takdimi kabul 

edilemez. Ulusal Meclis kararında “sözde soykırımın Birleşmiş Milletler’ce 

tanınmış bulunduğu” gibi gerçek dışı bir iddiaya yer verilmek suretiyle 

kamuoyunun yanıltılmaya teşebbüs edilmesi hayretle karşılanmıştır. Türkiye, 

öteden beri ulusal parlamentoların halklar ve uygarlıklar arasında çatışma 

yaratacak girişimlerden kaçınmalarının, gelecek nesillere daha barışçı bir 

dünya devretmeye çalışmalarının gerektiğini savunmuştur. Ulusal Meclis, iç 

siyasal mülahazalarla Türkiye-İsviçre ilişkileri ile ülkesindeki Türklerin 

duygu ve düşüncelerini gözardı ederek aldığı bu kararın yol açacağı olumsuz 

sonuçları bakımından sorumluluk yüklenmiş bulunmaktadır”.573 

- Arjantin, Kanun taslağı – 18 Mart 2004  

- Uruguay, Yasa - 26 Mart 2004  

- Arjantin Senatosu, Bildiri – 31 Mart 2004 

- Kanada Federal Parlamentosu 21 Nisan 2004 tarihinde aldığı bir kararla, 1915 

yılında Türkler ile Ermeniler arasında meydana gelen karşılıklı bazı trajik 

olayları “soykırım” olarak nitelemiştir. Türk Hükûmetince Kanada 

makamlarına, bu tür olası bir kararın yanlışlığı önceden anlatılmış ve 

yaratacağı sakıncalar, en üst düzeylerde, defalarca açıklanmıştır. Türk 

tarafının bu konudaki beyanı şu şekildedir: “...Bu girişimlere rağmen Kanada 

Federal Parlamentosu’nun, marjinal görüşlerin peşine takılarak bu kararı 

kabul etmesini şiddetle kınıyoruz. Parlamentoların tarihin tartışmalı 

dönemlerine ilişkin bir yargıya varma görevleri bulunmamaktadır. Tahrif 

edilmiş tarihî verilerin yarattığı önyargılara dayanılarak alınan bu tür 
                                                           
573 İsviçre Konfederasyonu Parlamentosu Ulusal Meclis Kanadı’nın Sözde Ermeni Soykırımı İle 

İlgili Benimsediği Karar Hakkında Hükûmet Açıklaması (16 Aralık 2003).  

http://www.mfa.gov.tr/MFA_tr/DisPolitika/AnaKonular/ErmeniSoykirimIddiaları/IsvicreKonferde

rasyonuParlamentosuKararı.htm 
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kararların, en azından, huzur içinde yaşayan değişik kökenli insanlar 

arasında nefret duyguları uyandırarak toplumsal ahengi bozabileceği dar 

görüşlü bazı Kanadalı siyasîler tarafından algılanamamıştır. Şiddet ve 

nefrete karşı uluslararası işbirliği ve dayanışmanın en üst düzeyde 

gerçekleştirilmesini, değişik inanç ve etnik kökene sahip insanlar arasında 

hoşgörünün yaygınlaştırılmasını zorunlu kılan hassas bir dönemde, Kanada 

Federal Parlamentosu’nun bunun aksine bir yaklaşım içinde olması, 

üzerindeki sorumlulukla bağdaşmamaktadır. Bu karar ne Kanada’daki 

Ermenilere ne de Ermenistan’a bir yarar sağlayacaktır. Bu kararın getireceği 

tüm olumsuzlukların sorumluluğu Kanadalı siyasetçilere aittir.”574 

- Slovakya Millet Meclisi’nce görüşülen 30 Kasım 2004 tarihindeki yasa 

tasarısına Türk tarafının tepkisi şu şekilde olmuştur: “Slovakya Ulusal 

Meclisi, bir siyasî partinin oldu bittisiyle, 30 Kasım 2004 tarihinde, 1915 

yılında meydana gelen trajik olayları soykırım olarak kabul ettiğine dair bir 

karar almıştır. Bunu esefle karşılıyor ve kınıyoruz. Başkalarına ait tarihin 

tartışmalı dönemlerine ilişkin yargıda bulunmak ulusal parlamentoların 

görevleri ve sorumlulukları arasında olamaz. Birinci Dünya Savaşı 

koşullarında cereyan eden ve Türklerle Ermenilerin büyük acılar çekmesine 

neden olan olaylar çarpıtılarak, siyasî çıkar uğruna alınan bu kararın 

sorumlu bir davranış olmadığı ortadadır. Nefretin değil, dostluk ve 

hoşgörünün gelecek nesillere taşınmasına her zamandan daha çok ihtiyaç 

duyulduğu bir zamanda, Slovakya Ulusal Meclisinin aldığı kararın 

uluslararası ortamın gerçeklerine ters düştüğü ve faydalı bir amaca hizmet 

etmeyeceği açıktır.”575  

                                                           
574 Kanada Federal Parlamentosu’nun 21 Nisan 2004 Tarihinde Sözde Ermeni Soykırımı 

Konusunda Aldığı Karar Hakkında Hükûmet Açıklaması (22 Nisan 2004)  

http://www.mfa.gov.tr/MFA_tr/DisPolitika/AnaKonular/ErmeniSoykirimIddiaları/KanadaParlame

ntosununKararıHakkındaAcıklama.htm 

575 Slovakya Ulusal Meclisi'nin 30 Kasım 2004 Tarihinde Aldığı Karar Hakkında Hükûmet 

Açıklaması, 2 Aralık 2004.  
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- Hollanda Temsilciler Meclisi, Yasa Tasarısı - 21 Aralık 2004 

- Brezilya Amerikan Şehir Parlamentosu ise Ermeni soykırım yasa tasarısını 

Parlamento’nun 28. oturumda kabul etmiştir. 24 Nisan 2005 tarihinde İşçi 

Parti üyesi Osvaldo Nogueira tarafından yasa tasarısı hazırlanmış ve oy birliği 

ile kabul edilmiştir.  

- Litvanya, Parlamentosunca ele alınan yasa tasarısı üzerine, Türk tarafı da bir 

açıklama yayınlamıştır. 16 Aralık 2005 tarihinde Litvanya Parlamentosu’nun 

asılsız Ermeni soykırım iddialarını destekleyen bir karar aldığını üzüntüyle 

öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Kararın bir oldu-bitti yöntemiyle 

Parlamentoya sunulduğu, üzerinde herhangi bir tartışma dahi yapılmadan 

veya komiteye havale edilmeden, milletvekillerinin büyük bir çoğunluğunun 

katılmadığı bir oylamada kabul edildiği anlaşılmaktadır. Hiçbir tarihî ve 

hukukî temele dayanmayan bu kararı Türk tarafı kınamıştır. “...Birinci Dünya 

Savaşı’nın çok özel koşullarında cereyan eden ve Türklerin ve Ermenilerin 

karşılıklı büyük acılarına neden olan olayların, birtakım sübjektif, siyasî 

sâiklerle çarpıtılarak, bir soykırım olarak takdimi kabul edilemez. 

Parlamentoların geçmişte vuku bulmuş olaylar hakkında siyasî 

değerlendirmelerde bulunmaları tarihî gerçeklerin tek yanlı olarak 

saptırılmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir. Parlamentoların 

tarihin tartışmalı dönemlerine ilişkin hüküm verme gibi bir görevi 

bulunmamaktadır. Bu kararlar tarihî gerçekleri değiştirmeyecektir. Tarih, 

tarihçilerin değerlendirmesine bırakılmalıdır. Türkiye’nin son dönemde 

Ermenistan’a yaptığı, sözkonusu tartışmalı dönemin Türk ve Ermeni 

tarihçilerce ilgili tüm ülkelerin arşivlerinde ortaklaşa araştırılarak, elde 

edilen bulguların dünya kamuoyuna açıklanması önerisini tamamen gözardı 

eden ve asılsız soykırım iddialarına destek veren bu kararın ne Türkiye ile 

Litvanya arasındaki ikili ilişkilere ne de Türkiye-Ermenistan arasındaki 

                                                                                                                                                               
http://www.mfa.gov.tr/MFA_tr/DisPolitika/AnaKonular/ErmeniSoykirimIddiaları/SlovakyaUlusal

MeclisininTarıhındeAldıgıKararHakkındaHukumetAcıklaması2+Aralık+2004.htm 
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ilişkilerin normalleşmesi sürecine olumlu yansımaları olmayacağı açıktır”.576 

Şeklindeki bu açıklamalara karşılık, Ermeniler Türk hükûmetinin 

açıklamasını kınamışlardır. Türkiye’nin tarihî gerçekleri kabul etmesini 

istemişlerdir. Litvanya yasa tasarısında Türkiye’nin soykırımı tanıması ve 

tarihî gerçekleri kabul etmesi istenmiştir. Merkez sağ temsilcilerin teklifi 

üzerine Litvanya Parlamentosu’nda oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 48 

olumlu, 3 çekimser oya karşılık red oyu çıkmamıştır. Litvanya Liberal Parti 

lideri ve yasa tasarısının asıl yazarı, Algis Kaseta, Parlamentonun yabancı 

ilişkiler komitesinin üyeleri sponsorluğunda hazırlandığını ifade etmiştir. Bu 

üyelerin çoğunun Litvanya Dışişleri Bakanlığı ile yakın ilişkileri olduğu ve 

bu durumla ilgili doğru bir değerlendirme yaptıklarını ve doğru karar 

aldıklarını ifade etmiştir. Bunun anlamı Parlamento ve Litvanya Hükûmeti 

Kaseta’nın dediği gibi bu konuda ortak görüşe sahiptir. Aram Tunian’a göre, 

Litvanya’daki 1000 kadar güçlü Ermeni toplumu liderleri yasa tasarısı için 

lobi yapmışlardır. Tunian komiteyi ikna etmiştir. Ermeni soykırımının birçok 

AB üyesi Fransa, İtalya, Hollanda, Polonya ve Yunanistan gibi ülkelerde 

olduğu gibi kabul edildiği de bu kınama haberinde tekrarlanmıştır.577 

Uluslararası organizasyonlar tarafından hazırlanan bazı raporlara da Ermeni 

konusu girmiş ve Türkiye’nin karşısına diplomasi kartı olarak zaman zaman 

çıkarılmaktadır. Bu kuruluşlar ve adı geçen raporlar şöyledir: 

- Dünya Kiliseler Birliği (World Council of Churches) – 10 Ağustos 

1983 

- Kalıcı Halklar Mahkemesi (Permanent Peoples' Tribunal), Dava 

Hükmü (Verdict of the Tribunal) – 16 Nisan 1984  

                                                           
576 Karar üzerine Türkiye’nin görüşü, 16 Aralık 2005, Litvanya Parlamentosu´nun Asılsız Ermeni 

Soykırım İddialarını Destekleyen Kararı hk. 

http://www.mfa.gov.tr/MFA_tr/AnaSayfaAltKisim/NO190_16Aralik2005.htm  

577 http://www.asbarez.com/frontpage.htm 
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- Amerikalı Yahudiler Kongresi Birliği (Union of American Hebrew 

Congregations) – 7 Kasım 1989 

- Parlamenta Kurdistane Li Derveyi Welat – 24 Nisan 1996  

- Soykırım Akademileri Birliği (The Association of Genocide Scholars) 

– 13 Haziran 1997  

- İnsan Hakları Derneği (La Ligue des Droits de l'Homme) – 16 Mayıs 

1998  

- Avrupa İttifakı (European Alliance of YMCA) – 20 Temmuz 2002  

- Hukuksal Geçiş Uluslararası Merkezi Raporu (International Center for 

Transitional Justice Rapor Prepared for TARC) – 10 Şubat 2003. 

Ermeniler bazı uluslararası belgelerin de Ermeni soykırımını tanımaya 

yönelik olduğunu iddia ederek, bu belgeleri kendi iddialarına dayanak oluşturmak 

amacıyla kullanmışlardır. Bu raporları da kendi internet sitelerinde yayınlayarak 

bütün dünyanın kendi taraflarında olduğu yönünde propaganda yapmaya 

çalışmaktadırlar.  

- BM Genel Meclisi (UN General Assembly) – 11 Aralık 1946, 

- BM Savaş Suçları Komisyonu Raporu (UN War Crimes Commission 

Report) – 28 Mayıs 1948, 

- BM Azınlıkların Korunması ve Ayrımcılığın Önlenmesi Alt 

Komisyonu (UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination 

and Protection of Minorities) – 2 Temmuz 1985. 

Ayrıca, Ermeniler kendi propagandalarını yapmak üzere açtıkları 

internet sayfalarında Türk tarafının uygulamalarını dahi kendi lehlerine 

gösterme çabasında olmuşlardır.578 Internet sayfasında 5 Temmuz 1919’ta 

Türk Askerî Mahkemelerinin hükmünü ve yine 1919’taki Türk Askerî 
                                                           
578 Halaçoğlu, Ermeni..., s.80. 
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Mahkemesi Zabıtlarındaki kararlarını Türk tarafı da böyle bir soykırım 

olduğunu kabul etmiş gibi göstererek, tarihi çarpıtmaktadırlar.579 Hatta daha 

da ileri giderek, Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)’nı hâlâ geçerli kabul 

ettiklerini belirten ifadeleri bu sitelerde yer almaktadır.  

Ermeniler, yürüttükleri lobi faaliyetleri ile bazı Devlet Başkanlarının da 

kendi lehlerine beyanda bulunmalarını sağlamışlardır. Lübnan Başbakanı Emil 

Lahud sözde 1915 yılının 90. yılın anma törenlerinde 27 Nisan 2005 tarihinde bir 

demeç yayınlamıştır. “Kimse suçsuzları unutmaz. Lübnan halkının bütün 

toplumları Ermeni vatandaşların acısını hissetmekte ve sağlıklı uluslararası 

ilişkilerin temelinde diğerlerinin haklarına saygılı olmayı tanıdığını tekrar 

etmektedir. Soykırım mezarları tarihimizin büyük bir parçası olacaktır. İnsanlık, 

hoşgörü, barış ve saygıya dayalı bir toplum kurulmasının amaçlayan güçlerin 

birleşmesini her zaman amaçlayacaktır." Bu demeç tarihte ilk değildir. Daha önce 

de 1917 yılında Al-Husayn Ibn 'Ali, Mekke Şerifi ve 1996 yılında Yunanistan 

Başkanı Konstantinos Stefanopoulos ile 1984 yılında Francois Mitterrand (Fransa 

Başkanı) benzer açıklamaları yayınlamışlardır. Amerika Birleşik Devletleri 

Başkanlarının beyanları Ermeniler için önem taşımaktadır. Ancak, bu tarihe kadar 

bu beyanlarda Türkiye ile ilişkileri dengede tutmak adına soykırım kelimesi 
                                                           
579 Sevk ve İskân Kanunu’nun uygulanması dönemin zor şartları altında gerçekleştirilmeğe 

çalışıldığından ve Hükûmetin talimatlarına uymayanların Divan-ı Harb’e verildiğinden 

bahsetmiştik. Görevlerini kötüye kullananları tespit eden komisyonlar bunları Divan-ı Harb’e 

göndererek cezalandırılmalarını da sağlamıştır. Hükümetin uyarılarına aykırı davranışlarda 

bulunanları cezalandırmak için 30 Eylül 1915’te soruşturma komisyonları kurulmasına karar 

verilmiştir. Osmanlı belgelerinden ortaya koyduğu rakamlara göre Divan-ı Harp’te yargılananların 

sayısı 1673’tür. Bunların içinde binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen, jandarma bölük komutanı, 

polis komiseri ve Teşkilat-ı Mahsusa elemanı sayısı 528’tir. Ayrıca sıhhiye müdürü, tahsildar, 

kaymakam, belediye reisi, nahiye müdürü, kâtip, sevk memuru, mal müdürü, tapu memuru, 

muhtar, telgraf müdürü, nüfus memuru, başkâtip ve Emval-i Metruke Komisyonu Reisi gibi 170 

kamu görevlisi de yargılananlar arasında. Kalan 975 kişi çete mensubu ve halk arasından çıkmıştır. 

1916 yılı ortalarında son bulan Divan-ı Harp yargılamalarının sonuçları ise şöyle: 67 idam, 524 

hapis, 227 berat ve yargılama reddi, 109 inceleme, 68 kürek, para, pranga ve sürgün cezası. 674 

işlem yapılmayan kişi sayısı iken 4 kişi de velisine teslim edilmiştir. Bu nedenle de, 1919 yılında 

kurulan mahkemeleri dahi soykırım kabul edilmiş ve bu yönde karar alınmış gibi internet 

sayfalarında göstermişlerdir. Yargılamalar konusunu İkinci Bölümde işlemiştik. 
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kullanılmamakla birlikte, onun yerine katliamdan bahsedilmiştir. Bu yönde beyan 

veren başkanlar ve tarihleri ise şöyledir: 

Woodrow Wilson – 1920,  

Jimmy Carter – 1978, 

Ronald Reagan – 1981, 

George Bush –1990,  

Bill Clinton - 1994- 2000,  

George W. Bush - 2001-2005. 

Bazı ülkelerin eyaletlerinde de kanun tasarıları olarak Ermeni sorunu 

gündeme gelmiştir. Örneğin, Avustralya, Kanada580 İtalya, İsviçre ABD’nin 

46 eyaleti ile 21 belediyesinde.581 ABD'nin Ohio eyaleti yerel Temsilciler 

Meclisi, 24 Nisan 2002 tarihini, ''1915-1923 Ermeni soykırımını anma günü'' 

ilân eden bir karar tasarısını onaylamıştır. Kararda, ABD Kongresi sözde 

Ermeni soykırımını resmen tanımaya çağrılmıştır. ABD'deki Ermeni 

nüfusunun en yoğun yaşadığı eyalette, sözde soykırımı tanıyan karar tasarısı 

oybirliğiyle kabul edilmiştir. Kalifornia Eyaleti, 1993’ten beri 24 Nisan 

tarihini sözde soykırımı anma günü ilân eden karar tasarılarına onay vermiştir. 

Öte yandan, ABD'deki Ermeni lobisinin temsilcilerinden, Kalifornia Eyaleti 

Demokrat Parti Milletvekili Adam Schiff, Ermenilerin sözde soykırım tarihi 

olarak kabul ettikleri 24 Nisan için ABD Temsilciler Meclisi'nde bir konuşma 

yapmış, Ermeni lobisi temsilcileri de her yıl 24 Nisan'da, ABD Temsilciler 

Meclisi'nde anma törenleri düzenlemişlerdir. ABD Başkanı George W. 

                                                           
580 Kebek (Quebec) ‘Ermeni soykırımı’nı kabul etti. Kanada'nın Kebek eyaleti, 24 Nisan'ı resmen, 

sözde ‘‘Ermeni soykırımı’’nı anma günü olarak kabul etti. Parlamento üyelerinden Ivan 

Bordeuxleu, geçen hafta konuyla ilgili olarak yapılan oylamanın ardından, ‘‘Ermenistan kökenli 

vatandaşlarımızın acı dolu hatıralarını artık bütün Kebek paylaşıyor ve parlamentomuz, 24 Nisan 

gününün, her yıl, 1915'te yaşanan trajik olayların anısına soykırımı anma günü olarak kabul 

ediyor’’ diye konuşmuştur. 20.000 kadar Ermeni’nin yaşadığı Kebek'te Parlamento, 1980 yılında 

da ‘‘Ermeni soykırımı’’nı kınayan bir karar almıştı. Hürriyet, 3 Aralık 2003. 

581 Kaliforniya Eyaleti, Sacramento, Nisan 28, 2005: Senator Chuck Poochigian'nın (R-Fresno) SB 

424 sayılı teklifi ile Vali Arnold Schwarzenegger “asılsız Ermeni soykırımını” 90. anma yılı 

nedeniyle 24 Nisan’ı andıklarını söyleyip kanun olarak da çıkarmıştır.  
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Bush'un da, konuya ilişkin aynı gün bir açıklama yapması beklenmiş Bush da, 

yayınladığı açıklamada, Birinci Dünya Savaşı sırasında ''Ermenilerin çektiği 

acıları'' tanırken, soykırım sözcüğünü kullanmamıştır.582

Ermeniler, sivil toplum kuruluşlarından da destek almışlardır. Bu yönde, 

26 soykırım akademisyeninin beyanı, Soykırım Araştırmaları ve Çalışmaları 

Merkezleri Müdürleri’nin 7 Mart 2000 tarihli demeci, konuyla ilgili 

akademisyen ve yazarların 24 Nisan 1998 tarihli demeçleri bulunmaktadır. 

 Türkiye dışındaki Ermeniler, özellikle son on beş yıldır bilimsel alanda 

olduğu kadar, medyada, siyasette ve hatta sanat alanında soykırımın tanınması 

için büyük malî olanaklara dayanarak yürüttüğü faaliyetlere, Türkiye'den 

yeterince karşılık verilmemiş olmasından dolayı, Batı dünyasında Türklerin 

Türkiye’deki Ermenilere karşı soykırım yapmakta olduğu inancını yerleştirmiştir. 

 

7.4.3. Ermeni Ders Programlarında Propaganda 

Faaliyetleri 

Ermeniler asılsız iddialarını gelecek nesillere aktarmak ve millî bir 

Ermenilik duygusunun devamlılığını sağlamak için çarpıttıkları tarihî bilgileri 

genç nesillere aktarma işini ders kitaplarına sokmak suretiyle 

gerçekleştirmişlerdir. Ermeni lobisinden “ders kitabı” hamlesi son dönemlerde 

artmıştır. ABD'de, Ermeni kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Kalifornia eyaleti 

yerel meclisine, sözde soykırımı ders kitaplarına koyma yönünde bir yasa tasarısı 

sunulmuştur. Kalifornia Temsilciler Meclisi'ne 15 Şubat'ta sunulduğu belirtilen 

tasarının kabul edilmesiyle, sözde Ermeni soykırımı eyaletteki bütün ilkokul, 

ortaokul ve lise ders kitaplarına girmiştir. Kısa adı “AB 2003” olan tasarı, 

soykırım kurbanlarının okullarda derslere girerek başlarına gelenleri 

anlatmalarının, soykırım, kölelik ve insan hakları ihlalleri konularında eğitime 

katkıda bulunacağı görüşünü savunmaktadır. Tasarı, okullarda verilecek soykırım 

dersleri için öğretmenlerin eğitilmesini ve okullardaki ders programı için bir 
                                                           
582 24 Nisan 2002 - Anadolu Ajansı 
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komisyon kurulmasını da önermiştir. Turkish Forum adlı, kar amacı gütmeyen, 

ABD'deki Türkler arasında organizasyonu sağlayan kuruluş, bu karar tasarısının 

ardından bir karşı kampanya başlatmıştır. Turkish Forum, ABD'deki Türklere, 

Kalifornia Temsilciler Meclisi üyelerine mektup yazarak, tasarıdan sözde Ermeni 

soykırımının çıkarılması için çaba göstermeleri çağrısında bulunmuştur.583

Almanya da 8 Şubat 2005 tarihinde, ders kitaplarına Ermeni soykırımının 

konulacağını belirtmiştir. Brandenburg'un Başbakanı Matthias Platzeck Alman 

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından bu konunun çıkarılmasının bir yanlışlık 

olduğunu ve tarih derslerinde tekrar görüleceğini ifade etmiştir. Bu durumun Türk 

diplomalatların baskısı ile olduğunu, ancak Almanya’nın Ermenistan Büyükelçisi 

Karine Kazinian ile yapılan görüşmeden sonra tekrar girişim başlatıldığı 

belirtilmiştir. 584  

Diğer ülkelerde bu şekilde genç nesilleri kinle ve nefretle yetiştirmeyi 

çalışan Ermeni diasporası, Ermenistan’da kendi nesline bu uygulamayı 

yıllardır yapmaktadır. Burada bu kitaplardan bazılarıyla öğretilen konuları ve 

Türkiye’nin karşı politikasını irdeleyeceğiz. 

Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim ve İlim Bakanlığı’nca, Ortaöğretim 10. 

sınıflar için ders kitabı olarak hazırlanan ve Revan’da 2001’de basılan tarih kitabı 

Prof. V. B. Barhudaryani tarafından hazırlanmış ve Eduard Levkonyan 

Levonoğlu’nca basılmıştır. “ERMENİ DİASPORASI (1915-2000 

YILLARINDA)” adlı kitapta, Ermeni Diasporası'nın oluşumu anlatılarak, 

vatandan yurtdışına göçün nedenleri başlığı altında, Osmanlı Devleti’nden 

ayrılma sebepleri anlatılmıştır. Dünya tarihindeki göç olaylarından başlayan 

konu, Ermenilerin göç etmesinin nedenini de bu göç faktörleriyle açıklamıştır. 

Neden olarak milliyet konusunun göçe yol açtığı ifade edilmiştir. Şu şekilde 

ifadeler yer almıştır: “...Bu hâlde halkın tamamı ya da büyük kısmı, işgalci 

                                                           
583 Hürriyet, 11 Mart 2002. 

584 
http://www.expatica.com/source/site_article.asp?subchannel_id=52&story_id=16674&name=Arm

enian+genocide+back+on+German+school+curriculum+ 
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hükûmet tarafından zor tatbik edilerek göç ettirilir. Yahudi halkının Roma 

önderleri tarafından 1. yüzyılda vatanlarından göçe zorlanması buna en iyi 

örnektir. Yahudiler dünyaya yayılarak Yahudi diasporasını oluşturdu. 20. yüzyılın 

başında tarihî olaylar neticesinde Ermeni diasporası da aynı şekilde meydana 

geldi. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti, Ermeni sorununu çözmek 

için 1915'te Ermenilere soykırımı ve zorla göç ettirmeyi uyguladı. Bu cani siyaset 

nedeniyle Ermeniler l,5 milyon insan yitirdi, kalanlarsa yurttan zorla göç 

ettirildiler. Türkiye'nin savaşta yenilgisinden sonra, 1918'de Ermeniler - başta 

Çukurova (Kilikya)'ya - vatana dönmeye başladı. Fakat 1921 yılı sonunda Fransa 

ordularını Çukurova (Kilikya)'dan çıkardı ve Kemalistlere verdi. Ermeniler 

vatandan uzaklaşmak zorunda kaldılar. Ermeniler dünyanın farklı ülkelerinde 

yerleşmek zorundaydılar ve bununla da Ermeni diasporasının temeli atılmış 

oldu”. Kitapta ayrıca şu ifadeler geçmektedir: “Ermenilerin göç tarihinde ilk kez 

1915-1922 yıllarında: 

a. Ermeni ulusunun topraklarında, Batı Ermenistan'da ve Ermeni 

Çukurova (Kilikyası)'nda Ermeni halkı bütünüyle yok oldu; 

b. Ermeni halkının büyük bölümü, millî azınlık olarak, vatanlarından 

uzaklardaki dünyanın çeşitli ülkelerine yerleşti; 

c. Zorla göçe tâbi tutuldukları için, onlardan sonra gelenler de vatana 

dönemediler”. 

 Ermeni diasporasının önemli taraflarından birinin, farklı ülkelerdeki 

Ermeni topluluklarınca yaratılması olduğu vurgulanmıştır. Ermenilerin Birinci 

Dünya Savaşı'ndan önce Rusya, İran, Fransa, Bulgaristan, ABD, Mısır, Lübnan, 

Suriye ve başka yerlerde yaşadıkları ve bu ülkelerde ayrı ayrı dönemlerde oluşmuş 

ve sayıca farklılık gösteren Ermeni topluluklarında çok sayıda kurumlar ve 

cemiyetler ki bunlar, kiliseler, hayır cemiyetleri, kültür cemiyetleri, vatansever 

birlikler, gazeteler ve okullar oluşturulduğu belirtilmiştir. Birinci Dünya Savaşı 

boyunca ve takip eden yıllarda dışarıda yaşayan Ermeniler vatandaşlarına yardım 

etmeye çabaladıkları, böylece vatandan göçe zorlanmış Ermeniler'in önce o 
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ülkelerde yerleşmeye sonra da vatandaşlarının yardımına arka çıkmaya 

çabaladıkları ifade edilmiştir.  

Kitapta ayrıca, Birinci Dünya Savaşı devam ederken, 350.000 

Ermeni’nin Rusya'ya göç ettiği, sonra Doğu Ermenistan'a, ileriki yıllarda da 

Gürcistan'a, Kuzey Kafkasya'ya ve diğer bölgelere yerleştikleri belirtilmiştir. 

Suriye ve Lübnan'a göç etmiş Ermeniler'in büyük kısmı, savaştan sonra bu 

ülkelerde kalmışlardır. Sonraları bir kısmı Yunanistan, Mısır, Fransa, ABD, 

Arjantin ve başka ülkelere göç etmişlerdir. “Ermeni toplulukları bugün Yakın ve 

Orta Doğu'da (İran, Lübnan, Suriye, Ürdün, İsrail, vs); Afrika'da (Mısır, 

Etiyopya, vs); Avrupa'da (Fransa, Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, 

İngiltere, Kıbrıs, vs); Amerika'da (ABD, Kanada, Arjantin, Uruguay, 

Brezilya, vs); eski Sovyetler Birliği arazisinde kurulan devletlerde (Rusya, 

Gürcistan, Ukrayna, Belarusya, Türkmenistan, Letonya, Litvanya, vs) 

yaşamlarını sürdürmektedirler” şeklindeki ifadelerle günümüzdeki durumlarına 

yer verilmiştir. Azerbaycan’daki Ermeni toplumunun yok olduğu, doğu 

ülkelerinde sayılarının azaldığı, ABD ve Avrupa’da ise arttığı yazılmıştır. Ermeni 

diasporasının miktarları verilmiştir. Rusya'da (2 milyondan çok); ABD'de (l 

milyondan fazla); Gürcistan ve Fransa'da (her birinde 450.000); Lübnan, İran 

ve Ukrayna'da (her birinde 150.000); Suriye'de (120.000'e yakın); Arjantin, 

Uruguay, Kanada, Avustralya ve diğer ülkelerde yaşamaktadırlar. Kitabın 

sonunda şu sorular sorulmuştur: 

1. Vatandan göçün ana nedenleri nelerdir? Tarihî örneklerini gösterin. 

2. Ermeni diasporası nasıl ve ne zaman oluştu? 

3. Ermeni diasporasının tarihî, coğrafi yapısı nasıldır? 20. yüzyılın ikinci 

yarısında diasporada göç hareketleri nelerdir? 

4. "Yönetimde manda anlayışı"nı açıklayın. Ermenistan üzerinde uygulamaya 

konuldu mu, yoksa konulmadı mı? 

5. 1990'lı yıllarda diasporanın sayısının ve coğrafi alanının genişlemesi ne şekilde 

açıklanır? 
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 Kitabın ikinci bölümünde ise diasporanın sosyo-kültürel durumu 

anlatılmıştır. Ermeni Arakel Kilisesi'nin bütün Ermeni diasporası teşkilatları 

içindeki etkisinden bahsedilmiştir. “...Kudüs ve Konstantinapol (İstanbul) 

Ermeni Patrikhaneleri ile beraber tüm ülkelerde faaliyette olan dini kuruluşların 

ekseriyeti Kutsal Eçmiyazin'in Ana Koltuğu'na (makamına) tâbidir. Ancak 

Soğuk Savaş süresince siyasette oluşan zıtlaşma diaspora kilisesine de yansıdı. 

Neticede, Ermeni Devrimci Taşnaksutyun Partisi'nin etkisiyle, 1956 yılında, 

diasporadakiler Kutsal Eçmiyazin'e bağlılığı sona erdirdiler ve Kilikya'nın 

Büyük Evi'ne (Antilyas, Lübnan) tâbi olmaya başladılar. Bu, hem Ermeni 

Kilisesi'nin hem de dünya Ermeni diasporasının ulusal hareketinde kötü 

etkiler oluşturdu. Ermeni diasporası kurumlarının çoğunda Ermeni Katolik ve 

Avedaran (Ermeniler'in İncil'i) kiliseleri faaldir.” 

Diaspora ile irtibat içinde olan teşkilatlar da sayılmıştır: “Ermeni Devrimci 

Taşnaksutyun, Demokrat-Özgürlük, Sosyal Demokrat siyasî partileri; Yeni Nesil, 

Bütün Halk, Tekeyan Kültür Birlikleri, Ermeni Gençlerinin Dostluğu, Bütün 

Ermeni Sporcular Birliği, Ermeni Sporcular Birliği Genç Teşkilatları, 

Polis Ermenileri (Konstantinapolis Ermenileri)'nin, İran Ermenileri'nin 

teşkilatları ile daha pek çok vatansever kuruluşlar” Ermeni diasporasının 

teşkilatları içindedir. 

Diasporanın Dağlık Karabağ'ın özgürlük savaşına, onun diplomatik ve 

siyasî antlaşmalarının imzalanmasına yardım ettiği belirtilmiştir. “Diasporada 

bu istikamette, en etkilileri Ermeni Mahkemesi Komitesi ve Amerikan Ermeni 

Kurultayı olan teşkilatlar kurulmuştur. Bu teşkilatların uzun yıllar süren çabaları 

neticesinde Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermeni soykırımının tanınması ve 

kınanması sağlandı. Bu adım, Avrupa Konseyi; Dünya Kiliseler Örgütü; 

Rusya, Fransa, Yunanistan, İtalya gibi ülkelerin parlamentoları ile Vatikan 

Papalığı tarafından atıldı. Asıl Ermeni diaspora teşkilatlarının uzantıları yanında, 

ülkelerde kimi yerli kurumlar da (Fransız Ermeni Doktorlar Birliği, Amerikan 

Ermenileri Öğrenciler Dostluğu, Kanada Ermeni İşadamları Birliği, gibi) 

faaliyettedir. Bunların kuruluşuna o ülkelerdeki Ermeniler'in yaşam tarzı yol 
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açmıştır.” Şeklinde ifadeler de dış kaynakları açıklamaktadır. Bölüm sonunda şu 

sorular sorulmuştur: 

1. Bütünde Ermeni diasporasının hangi teşkilatları mevcuttur? Onları 

sırasıyla gösterin. 

2. Diaspora Ermenileri'nin teşkilatlarının asıl amaçlarını açıklayın. 

3. Ermeni diasporalarının a)Doğu, b)Batı, c)BDT ülkelerindeki farklılıkları 

nelerdir? 

Kitabın 271.–272. sayfalarında da şu konulara yer verilmiştir: Üçüncü 

Ermenistan Cumhuriyeti’nin 1991-2000 yıllarındaki dış politikası, üye olduğu 

kuruluşlar anlatılmıştır. Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkileri anlatılmıştır. İran 

ile olan ilişkiler ise ayrı bir yer tutmuştur. “Ermenistan, İran İslâm Cumhuriyeti ile 

komşuluk, akrabalık ilişkileri kurdu. İran, Ermenistan için ağır olan yıllarda 

ambargoyu yumuşattı. Aras üzerinde kurulan köprü, malların engelsiz 

taşınmasını sağladı. İki devlet arasında pek çok antlaşma imzalandı. 

Bunların içinde en önemlileri İran ve Ermenistan arasındaki gaz boru hattının 

ve taşımacılığın geliştirilmesi hakkındaki antlaşmalardır.” 

Ermenistan’a yapılan ABD yardımlarına da yer verilmiştir. ABD’nın, 

Ermenistan'a 650 milyon Dolar yardımda bulunduğu belirtilmiştir. Türkiye’nin 

Ermenistan’ı tanıması karşılığında “...Ankara’nın, Ermenistan Devleti’nin 

Ermeni halkının iddiasından, 1915 yılı Ermeni soykırımının anılmasından 

vazgeçmesi, Dağlık Karabağ'ın kurtarılmış topraklarının Azerbaycan'a 

verilmesini istedi.” şeklinde ifadeler bulunmaktadır. Ayrıca, Ermenistan 

Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasındaki çok yakın işbirliğinden de 

bahsedilmiştir. “1991-2000 yıllarında Rusya ile Ermenistan arasında 100'den fazla 

devletler arası, hükûmetler arası sözleşme imzalanmıştır. 16 Mart 1995'te yapılan 

antlaşmayla Rusya'nın Ermenistan'da askerî üsler konuşlandırması 

kararlaştırıldı. 29 Ağustos 1997'de Moskova'da yeni bir antlaşma ile Ermeni-Rus 

Beyannamesi imzalandı, ilân edildi. Buna dayanarak Ermenistan ve Rusya, ortak 

savunma alanında daha yakın işbirliği içine girdiler. Bu işbirliği ekonomik alanda 

 281



da devam etmektedir.” Kitap sonundaki soru alıştırması şöyledir: “Bağımsızlıktan 

sonra dış politikada ne oldu? Şimdiki Ermenistan Cumhuriyeti'nin temel 

hedefleri nelerdir?” 

Sayfa 179 – 188 arası “VERSAILLES - WASHINGTON BİRLİĞİ” 

konusu işlenmiştir: Paris Barış Konferansı’ndan bahsedilen bu kitapta, 

Ermenistan ile ilgili bölüme de yer verilmiştir. “Savaş süresince Ermeni halkı 

büyük kayıplar verdi. Ona karşı 20. yüzyılın birinci soykırımı yürütüldü. 

Ermeniler her zaman Antant tarafındaydı. Biz artık biliyoruz ki, Ermenistan 28 

Mayıs 1918'de, Paris Barış Konferansı başlamadan önce, kendi devletini 

kurmuştu. Bunlar, Paris Barış Konferansı'na katılmak için Ermenistan'a teklif 

gelmesine yol açıyordu. Ancak böyle olmadı. Ermeniler, taraflarını Paris Barış 

Konferansı'na sunmaya karar verdiler. Bu amaçla Şubat 1919'da 

Ermeniler'in iki heyeti Paris'e geldi...” şeklinde taleplerini belirtmişlerdir. Bu 

taleplerinde, Türkiye toprakları Ermenilerin yurdu olarak gösterilmiş ve 

Türkler tarafından zapt edildiği, Ermenilerin çok kayıp verdiği 

öğretilmektedir. Kitabın sonuna konular sorular şöyledir:  

1. Birinci Dünya Savaşı'nın askerî ve siyasî sonuçları neler olmuştur? 

2. Rus, Avusturya-Macaristan, Alman, Osmanlı İmparatorlukları’nın 

parçalanmasından sonra dünyanın siyasî haritası üzerinde ne değişiklikler 

meydana geldi? Yeni kurulan devletleri haritada gösterin. 

3. Paris Barış Konferansı'nın ne rolü oldu? Barış konferansının önemli 

katılımcıları kimlerdi? 

4. Fikrinizce Sovyet Rusya neden barış konferansına iştirak etmiyordu? 

5. Fikrinizce, Antant'ın önemli devletleri arasında neden Paris'te 

anlaşmazlık oluyordu? 

Ayrıca, Sevr Barış Antlaşması’na da yer verilmiştir. Kitapta, Sevr 

Antlaşması ile Ermenistan’a verilecek toprakların belirlendiği, tekliflerin herkes 

tarafından kabul edildiği belirtilmiştir. Bu karara istinaden bütün Erzurum 
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vilayeti, Van ve Bitlis vilayetlerinin 2/3'lük bölümü ve Trabzon vilayetinin bir 

kısmı Ermenistan'a geçmeliydi. Ermenistan'ın Karadeniz'e çıkış imkânı 

olacaktı. Toplamda 90.000 km2'lik bir alan Ermenistan'a verilmeliydi. Eğer 

Ermenistan'ın Birinci Cumhuriyeti'nin yüz ölçümünün 70.000 km2 olduğunu 

dikkate alsak; Birleşmiş Ermenistan'ın yüz ölçümü 160.000 km2 olacaktı. 

Maalesef, Sevr'in plânlanmış ve dengelenmiş bu antlaşması hayat 

bulmadı. Nisan 1920'de Ankara'da kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 

Mustafa Kemal devleti buna karşı çıktı." 1920 sonbaharında Kemalistler 

Ermeni Cumhuriyeti'ne hücum ettiler ve kimi toprakları ele; geçirdiler. 16 

Mart 1921'de Sovyet Rusyası ve Kemalist Türkiye arasında imzalanan 

antlaşmayla; Türkiye; yalnızca Batı Ermenistan'daki topraklarını değil, 

Doğu Ermenistan'ın bir kısmındaki topraklarını da ele geçirdi: yani Kars 

vilayetini.” 

 Sevr’in uygulamaya konamamasının nedeni, Büyük Devletlerin kendi 

istediklerini aldıktan sonra, antlaşmayı uygulamaya koymaya gerek duymadığı 

ifade edilmiştir. Sevr için yapılan yorum da ilginçtir: “Olumsuz tarafları bir 

yana konursa bir tarihî senet olarak önemli bir diplomatik başarıydı”. Bölüm 

sonu soruları şöyledir: 

1. Birinci Dünya Savaşı'nın askerî, siyasî neticeleri hangi antlaşmalarla 

belirlendi? 

2. Versailles Konferansı'nın asıl maksatlarını anlatın. Bu konferansın 

âdilliği ve demokrasiye dayanmış olup olmadığı hakkında ne düşünüyorsunuz? 

3. Sevr Antlaşması neden Antant devletleri tarafından uygulanmadı? 

Sebeplerini açıklayın. Sevr Antlaşması, Ermenistan Cumhuriyeti için ne gibi 

sonuçlar doğurdu? 

Milletler Cemiyeti ve Ermeni Sorunu başlıklı bölümde ise Ermenistan'ın 

Birinci Cumhuriyeti’nin, Milletler Cemiyeti'nden beklediği umutlardan 

bahsedilmiştir. “1920'de Ermenistan Devleti Milletler Cemiyeti'ne üye olmak 

amacıyla müracaatta bulundu. Milletler Cemiyeti ise Ermenistan'ın 
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bağımsızlığının Sevr Mukavelesiyle tanındığını; ancak Sevr Antlaşması'nın 

tasdik edilmediğini öne sürerek Ermenistan'ın Milletler Cemiyeti'ne üyeliğini 

reddetti. Diğer sebep de, Wilson'un Ermenistan için çizdiği sınırların çok uzun 

olması ve bu sınırların Milletler Cemiyeti'nce korunması sorumluluğunun çok ağır 

olacağıydı. Bu talebin geri çevrilmesinin asıl sebebi ise Türkiye'yi okşamak 

siyasetiydi; O'nu İngiltere ve Fransa artık evlat edinmişlerdi.” şeklinde 

müttefiklerini suçladıklarını görüyoruz. 

 Gümrü Antlaşması’nın Ermenistan’a zorla imzalattırıldığı, Amerika’nın 

çözüm bulmağa niyetli olmadığı belirtilmiştir.  

Bölüm sonu soruları şöyledir:  

1. ABD neden Versailles Antlaşması'nı onaylamadı ve neden kendi 

plânlarıyla kurulan Milletler Cemiyeti'ne girmekten çekindiğini 

açıklayın. 

2. Washington Konferansı hangi problemleri çözüme ulaştırmalıydı ve ABD 

amacına ulaştı mı? 

3. Milletler Cemiyeti'nin uluslararası arenada oynadığı rol neydi? Fikrinizi 

hangi kararlarıyla belirtebilirsiniz? 

4. "Yönetimde manda anlayışı"nı açıklayın. Ermenistan üzerinde 

uygulamaya konuldu mu, yoksa konulmadı mı? 

5. Ermeni Cumhuriyeti'nin üyeliği konusunu Milletler Cemiyeti nasıl 

sonuçlandırdı? Ermeni sorununda Cemiyet nasıl bir siyaset yürüttü? 

Sayfa 254 – 255 arasında 1960’lı yıllardaki faaliyetler anlatılmıştır. Ermeni 

halkının haklarını korumasını, Türkler'in yol açtığı Ermeni soykırımını 

lanetlemesini ve uluslararası âlemde onun tanınmasını sağlamasını talep 

etmelerinden bahsedilmiştir. “Ermeni Milletinin Sürgünü ve Yok Edilmesi” 

başlıklı bölümle Jön Türklerin, Ermenileri yok ederek Ermeni sorununu sona 

erdirmeyi düşündüğü ifade edilmiştir. Ermeni sorununun, Türkiye'nin içişlerine 

karışmak için Avrupa tarafından kullanıldığı da belirtilmiştir. Ayrıca, Ermenileri 
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yok etmek için başka bir sebebin de, imparatorluğun bütün ekonomik 

alanlarında Ermeni burjuvazisinin sağlam ve güçlü bir yere sahip olması 

gösterilmiştir. Yeni kurulan Türk burjuvazisine istenmeyen güçlü iktisadi 

rakipten kurtulmak gerektiği ve böylece Ermeni soykırımına başlamak için bütün 

siyasî ve iktisadi sebeplerin olduğu iddia edilmiştir. 

24 Nisan tarihi ise şu şekilde açıklanmıştır: “En büyük darbe 

Konstantinapol'de vuruldu. 24 Nisan 1915'te burada 600'den çok Ermeni ileri 

geleni; yazarlar, ressamlar, doktorlar, öğretmenler tutuklandı ve sürgüne yollandı. 

Ünlü bestekar Komitas; şairlerden Daniel Varujan, Siamanto, Ruben Sevak; 

doktor Nazaret Dağavaryan; yazar Grigor Zohrab; ressam Hrant 

Asdvacadıryan ve daha pek çokları hapsedilenlerin içindeydi. Ermeni 

düşünürlerin büyük kısmı, katliâmcılar tarafından öldürüldü. Hınçak Partisi'nin 

lideri Paramaz (Matevos Sarkisyan) ve partisinin 19 üyesi Konstantinapol'de 

suçlanıp hapsedildi. Haziran 1915'te ölüme mahkum edildiler ve cezaları infaz 

olundu. Çoğunlukla 18-45 yaşları arasındaki Ermeni erkeklerini sürgüne 

yolladılar ve yok ettiler. Ve Jön Türk devleti savunmasız kalan kadınların, 

çocukların ve yaşlıların sürgün edilmesine, katledilmesine başladı. Valilere bu 

konuda emirler veriliyordu. 1914 sonbaharı ve 1915 ilkbaharından itibaren 

Ermeni halkının zorla sürgün edilmesi ve katliâm başladı. Türk Devleti, 

Ermenileri sürgüne tâbi tuttu. Nehirler arası ve çöl arazisi bölgesine sürgün 

sürecinde göç edenlerin malları talan ediliyordu. Onlara askerler, polisler ve 

Kürt caniler eşlik ediyordu. Güzel kızlar zorla Müslümanların haremlerine 

götürüldüler. Sürgün yerine, çok az bir kısmı varabiliyordu. Örneğin 

Harberd'ten sürgün edilen 18.000 Ermeni'den Halep'e toplam 150 kişi ulaştı. 

Kalanları ya öldürüldü ya da açlıktan, susuzluktan, çeşitli hastalıklardan öldü; 

veya yolda kaçırıldılar. Sürgün edilenlerden nehirler arası bölgeye ve Suriye'nin 

mülteci kamplarına ulaşanların çoğu hayatını kaybetti.” 

 Osmanlı’da Ermeni nüfusu üç milyon verilmiş ve 1.5 milyonu öldürüldü 

denilmiştir.  

Bölüm sonu soruları şöyledir: 
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1. Jön Türkler Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki Askerî-

Politik programını açıklayalım. 

2. "Soykırım" anlayışını açıklayın. Batı Ermenileri'nin kitlesel sürgünü 

ve katliâmının önceden plânlanmış ve devlet tarafından uygulanmış 

siyaset olduğunu dokümanlarla kanıtlayın. 

3. Fikrinizce Jön Türkler'in soykırımı uygulamaya nasıl imkânı oldu. 

Büyük devletler Ermeni soykırımı sorununda nasıl tutum takındılar. 

4. Savunma savaşlarının sıralamasını ve önemini belirtin. 

Bir başka tarih kitabı ise 7. sınıflarda okutulan Ermeni Tarihi’dir. Revan 

baskısı kitap 2000 tarihinde, 69.000 adet basılmış ve Prof. V. Barhudaryan 

tarafından yazılmıştır. Kitabın 132 – 146 sayfaları arası sözde Ermeni 

soykırımından bahsetmektedir. 

Bu kitapta, konular şöyle özetlenmiştir: 

1. 19 Temmuz 1914'te (01 Ağustos 1914) Birinci Dünya Savaşı çıktı. Osmanlı 

Türkiye'sinin maksadı geniş arazilere sahip olmaktı. "Büyük Turan 

Devleti"ni kurmaktı. Çarlık Rusyası da Batı Ermenistan'ı zapt etmeye, 

Boğaziçi'ni ve Dardanel'i ele geçirmeye çalışıyordu. Rus orduları 1917 

yılına dek Batı Ermenistan'ı ele geçirdiler ve Sebastiya vilayetine (Sivas) 

ulaştılar. 

2. Ermeni savunma birlikleri kuruldu. Bunların amacı Rus ordusuna yardım 

etmek, Batı Ermenistan'ı kurtarmaktı. Onların mertliği ve kahramanlığı 

Kafkas Askerî Komutanlığı tarafından defalarca örnek gösterilmiştir. 

3. Pan-Türkizm plânlarının hayata geçmesine ve "Büyük Turan"ın kurulmasına 

Ermenistan engel oluşturuyordu. Bu engeli ortadan kaldırmak için Jön 

Türkler Devleti, Ermenilerin soykırımını plânlayıp uyguladı. Önce, Batı 

Ermenilerini kendilerini koruma imkânından mahrum etmek için Osmanlı 

ordusunda askerlik yapan Ermeni erkeklerinin çoğu yok edildi. Sonra 

Ermeni aydınlarına ikinci büyük darbe vuruldu. Bunun amacı Ermeni 
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halkını düşünen beyinlerden mahrum bırakmaktı. Bunlarla beraber Batı 

Ermenileri'nin göçe tâbi tutulması ve katliâmı büyük hız kazandı. 1.5 milyon 

insan bunun kurbanı oldu. 

4. Batı Ermenistan'da, imparatorluğun bazı bölgelerinde Ermeni halkı kendini 

savunmaya başladı. Bu ahalinin bir kısmının kurtulmasına imkân verdi. 

Diğerleriyse savaş meydanlarına ellerinde silahla kahramanca düştüler. 

Van'da, Muş-Sasun'da, Şebinkarahisar'da, Musa Dağı'nda, Urfa'da ve başka 

yerlerde savunma savaşları yapıldı. 

5. 1915-1916'da Batı Ermenileri'ne karşı işlenen suçlar, katliâmların şâhidi 

olmuş yabancılar tarafından (Amerikalılar, Avusturyalılar, Almanlar, 

Araplar ve başkaları) lanetlendi. Onlar, Ermeniler'in Türklere 

isyanlarının olmadığını söylediler. Türkler'in vahşiliklerine karşılık 

dünyanın önde gelen insanları seslerini yükselttiler: Johannes Lepsius, A. 

Franz, M. Gorki ve başkaları. 

Türkiye, “sözde Ermeni soykırımı” konusunda karşı atağa geçmiştir. Devlet 

zirvesinde, Ermeni isyan ve katliâmları öğretisinde bugüne kadar yürürlükte olan 

kavramın değiştirilmesi kararı alınmıştır. İkinci adım olarak da “sözde Ermeni 

soykırımı” iddialarına ilişkin gerçekler, Cumhuriyet tarihinde ilk kez, bütün 

öğretim kademelerinde okutulan sosyal bilgiler ve tarih dersi kitaplarına girmesi 

kabul edilmiştir. Ders programları ile ders kitapları, Milli Eğitim Bakanlığı ile 

YÖK'ün koordinasyonunda, MGK Genel Sekreterliği'nden de uzmanların 

katılacağı özel komisyonlarca hazırlanacaktır. Kitapların yazımı tamamlanana 

kadar da öğretmenlerin, “sözde Ermeni soykırımı” konusunda seminer ve 

konferanslarla eğitilmesine karar verilmiştir. Bu uygulamayla, yeni kuşakların, 

“tarihî gerçekleri doğru kaynaklardan” öğrenmeleri hedeflenmiştir. Ders 

kitaplarında, bin yıllık geçmişi bulunan Türk-Ermeni dostluğunun, Ermeni 

komitelerinin isyanları ve günümüze taşınan sözde soykırım iddiaları ile 

baltalandığının anlatılmasına karar verilmiştir. Kitaplarda, “Türk-Ermeni halkları 

dosttur” teması işlenecektir. Konu başlıkları şöyle belirlenmiştir: Soykırım nedir? 

24 Nisan 1915 soykırım günü müdür? Yer değiştirmenin nedenleri ve ilk 

uygulamaları, Sevk ve İskân Kanunu nedir? Tehcir öncesi ve sonrasında Ermeni 
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nüfusunun durumu, yer değiştirilen Ermenilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve 

yapılan harcamalar, 1948 tarihli BM Soykırım Sözleşmesi açısından Ermeni 

iddiaları, Doğu Anadolu Ermenilerin anayurdu mudur?585 Bu çerçevede, kitapların 

hazırlanması aşamasında ön çalışma olarak MEB bünyesinde bir dergi 

çıkarılmasına karar verilmiştir. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi Nisan 

2002 sayısı Ermeni konusuna ayrılarak, akademik çalışmaların toplandığı bir sayı 

hazırlanmıştır.586

Öğrencilerin kalıcı bilgiye sahip olması için bazı konuların Milli Eğitim’in 

seçtiği 80 şarkı ve türküyle işlenmesine karar verilmiştir. Ermeni sorunu “Arpa 

Ektim Biçemedim” türküsüyle, ‘birey ve kimlik’ konusu ise “Benzemez Kimse 

Sana, Tavrına Hayran Olayım” şarkısıyla irdelenecektir. Millî Eğitim Bakanlığı, 

eğitimde ‘milat’ olacak bir yeniliğe imza atmaya hazırlanmaktadır. Milli 

Eğitim’de “türkü” dönemi başlayacak ve yeni öğretim yılından itibaren, bazı 

konular türkü ve şarkılarla irdelenecektir. İlk ve ortaöğretimde tüm derslere ait 

müfredat programlarını sil baştan yenileyen Bakanlık, bu kapsamda, çeşitli 

derslere, olayların konusu ve tarihine göre 80 şarkı ve türkü yerleştirmiştir. 

“Türkülerle eğitim” modeli bir araştırma sonucunda ortaya çıktı. Hürriyet 

Gazetesi’ne bilgi veren bir yetkili, yapılan araştırma sonunda “Türkiye’nin ortak 

kültürünün türkü ve at” çıktığını belirterek, “Bu çerçevede, ortak birikim ve 

paylaşımın ürünü olan türküleri; eğitim-öğretimde çocuklarımızı ortak 

paydalarda birleştirmenin en iyi yolu olarak gördük” diye konuşmuştur. Müfredat 

programlarını hazırlayan bilim adamlarınca da onaylanan türküler yoluyla, 

öğrencinin tarihî olay ve konular hakkında araştırma yapmaya özendirilmesi ve 

kalıcı bilgi sahibi olması hedeflenmiştir. Bu çerçevede, örneğin, Ermeni 

sorununun, Ermeni komitacıların katlettiği Van Valisi Ali Rıza Paşa için yakılan 

ve “Arpa ektim biçemedim, bir düş gördüm seçemedim” olarak bilinen “Ali Paşa 

Ağıtı” ile irdelenmesine karar verilmiştir. Osmanlı-Rus Savaşı sonunda ortaya 

çıkan Ermeni sorununun Ruslarla ilgisi, Ermeni komitalarının ortaya çıkışı ve 

                                                           
585 Hürriyet, 7 Nisan 2002 

586 Berna Türkdoğan (ed.), Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, Nisan 2003 Ermeni 

Özel Sayısı, sayı 38. 
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kullandıkları yöntemler, bazı ülkelerin Ermeni isyanlarına destekleri ve Osmanlı 

Devleti’nin bu isyanlara karşı uyguladığı politika, ağıtın çıktığı dönemdeki Van’ın 

sosyo-ekonomik ve politik yapısında ele alınacaktır. Ermeni sorunu konusu 

işlenirken dinletilecek Ali Paşa Ağıtı, bir Osmanlı şehri olan Van’da, önce vekil 

olarak görevlendirilip, sonra asaleten yürüttüğü görevi sırasında Türk, Ermeni ve 

Yahudiler tarafından çok sevilen, ancak baskı ve oyunlarla görevden alınan Ali 

Paşa’nın uğradığı suikast anlatılmaktadır. İstanbul’a gitmek için vapura binerken 

Ermeni komitacılar tarafından öldürülen Ali Paşa’ya Vanlıların yaktığı ağıt şöyle:  

Karavanaya vurdular 

Yüzbaşılar darıldılar 

Darılmayın yüzbaşılar 

Ali Paşa’yı vurdular 

Üç atım var, biri binek 

Arkadaşlar kalkın gidek 

Ali Paşa’yı vurdular  

Yavrusuna haber edek 

Paşa giyer iki kürkü 

Biri samur biri tilki 

Ali Paşa’yı vurdular 

Harap oldu malı mülk 

Arpa ektim, biçemedim 

Bir düş gördüm,seçemedim 

Alışmışım soğuk suya 

Issı sular içemedim.587  

 Ders kitaplarında, fikir, sanat efsanelerinde, tiyatrolarında, spor tesislerinde, 

siyasette, ticarette, uluslararası ilişkilerde kısacası akla gelebilecek her yerde ve 

fırsatta gerek Ermenistan’daki gerekse başka ülkelerdeki Ermeniler, Türk 

düşmanlığını soykırım efsanesini, masum Ermeni imajını canlı tutmaya 

çalışmaktadırlar. 

                                                           
587 Hürriyet, 1 Ağustos 2004 
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Görüldüğü üzere, Ermeniler ders kitaplarında genç beyinleri tarihî 

çarpıtarak Türklere ve Türkiye’ye karşı kinle ve nefretle doldurmaktadırlar. 

Kaynak olarak kullandıkları, Lepsius gibi gerçeklere dayanmayan uydurma 

haberler yazan ve iddiaları çürütülmüş kişilerin anılarına dayanmaktadır. 

Türkiye de bu doğrultuda tedbir alarak gerçekleri kendi tarih kitaplarında 

işlemeğe karar vermiş ve bu yönde yayınlar yapmağa başlamıştır. 

 

7.5.Son Dönemde Yürütülen Ermeni Lobi Faaliyetleri 

Çalışma alanımızın son dönemini kapsayan gelişmelere göz atacak olursak, 

Ermenilerin dünya çapındaki lobi faaliyetlerinin son zamanlarda artarak devam 

ettiğini görmekteyiz.  

1984'ten sonra Türkiye'ye yönelik terör hareketlerini PKK'ya bırakan 

Ermeni komiteleri, sözde iddialarını Ermeni diasporası aracılığıyla sürdürmeye 

devam etmişlerdir. ABD'nin bazı eyaletleri ve Ermenileri destekleyen başta 

Fransa gibi Avrupalı ülke parlamentolarından "sözde Ermeni Soykırımı"nı kabul 

eden yasaların çıkmasını sağlamışlardır. Bu süreç hâlen devam etmektedir.588

 Oysa, Türkiye Ermenileri Patriği 2. Mesrob Mutafyan, tarihî sorunların, 

tarihçilere bırakılması gerektiğini belirterek, “Türkiye’deki Ermenilere, hiç 

kimsenin hâmilik oynamaya hakkı olmadığını” söylemiştir. Başbakan Bülent 

Ecevit, Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan ve beraberindeki heyeti kabul etmiş, 

Başbakanlık Merkez Binası’nda, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Hüsamettin Özkan’ın da hazır bulunduğu ve yaklaşık yarım saat süren kabulün 

ardından, Mutafyan, görüşmeye ilişkin açıklamalar yapmıştır. Cumhurbaşkanı 

Ahmet Necdet Sezer ve TBMM Başkanı Ömer İzgi’yi, bu görevlerine 

seçilmelerinden dolayı kutlamak üzere Ankara’ya geldiklerini kaydeden 

Mutafyan, bu vesileyle Başbakan Ecevit’i de ziyaret etmişlerdir. Mutafyan, Ecevit 

ile son günlerde yaşanan olayların bir değerlendirmesini yaptıklarını ifade ederek, 

“Aynı zamanda Türkiye’deki Ermeniler’in bazı sorunlarını da görüştük. Bu 
                                                           
588 Sakarya, a.g.e.,.s. 439-474. 
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hüsnükabulden dolayı müteşekkiriz” demiştir. Türkiye’deki Ermenilerin 

sorunlarının neler olduğuna ilişkin soru üzerine Mutafyan, talepleri ve şikayetleri 

olmadığını belirtmiş, Türkiye’de yaşayan Ermeniler’in tamamının Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu vurgulayan Mutafyan, her kurumun, cemaatin, 

topluluğun, sanatçılar ve okulların bazı sorunları olduğu gibi kendilerinin de bazı 

vakıf ve okul sorunları bulunduğunu kaydetmiştir. Mutafyan, bundan iki yıl önce 

de Ankara’ya gelerek, sorunlarını anlattıklarını ve bunlardan bazılarının 

çözüldüğünü belirterek, “Tabiî ki, devletin kurumları 70 milyonluk bir ülke 

yönetmekteler. 70 binlik bir cemaatin sorunlarıyla her gün ilgilenemezler. Ama 

sorunların bir bölümü hâlledilmiştir. Bunlar için müteşekkiriz. Bazı eğitim ve 

ruhani sorunlarımız var. Bunlara da devlet büyüklerimizin dikkatlerini 

çevireceklerini umuyorum. Zamanı geldiğinde bunların tek tek çözüleceğine 

inancım tam” diye konuşmuştur. Mutafyan, çeşitli Avrupa ülkelerinin 

parlamentolarına getirilen sözde Ermeni soykırım tasarılarıyla ilgili olarak 

değerlendirmesinin sorulması üzerine de şunları söylemiştir: “Bunlar konusunda 

daha önce birçok kez beyanatta bulundum. Bunlar Türkiye’deki, her Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşını rahatsız ettiği gibi bizleri de rahatsız etmektedir, 

tedirgin etmektedir. Bu konuda biz, geçen hafta zaten Türkiye’deki Ermeniler 

olarak bir beyanda bulunduk ve ‘tarihî sorunların, tarihçilere bırakılması gerekir. 

Bugün Türkiye’de yaşayan Ermenilere de hiç kimsenin hâmilik oynamaya hakkı 

yoktur. Bizim sorunlarımızın görüşüleceği yer Ankara’dır, adı da TBMM’dir’ 

dedik” Mutafyan, bir başka soruyu yanıtlarken de Türkiye’deki Ermenilerin 

sorunlarının çözümüne, Başbakan Ecevit ve diğer devlet büyüklerinin her zaman 

olumlu yaklaştıklarını belirtmiştir. Sözde Ermeni soykırım iddialarının gündeme 

geldiği ülkelere bizzat giderek, görüş aktarma niyetinin olup olmadığı sorusuna 

Mutafyan, “Ben zaten Sayın Chirac’a mektup yazdım bu konuda. Düşüncelerimi 

ve Türkiye’deki Ermeniler’in bu konudaki tavırlarını açıkça belirttim” karşılığı 

vermiştir.589 Görüldüğü üzere, Türkiye’de yaşayan Ermenilerin bu ülke vatandaşı 

olarak diğer unsurların olduğu gibi genel sorunları olmakla birlikte, ülkeden 

ayrılmak veya başka bir devlet kurmak gibi niyetleri yoktur. Bu nedenle, 

dışarıdaki Ermenilerle karıştırılmamalıdırlar. 

                                                           
589 15 Şubat 2001 NTVMSNBC Televizyonu. 
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 ABD'deki Ermeni diasporası, Başbakan Bülent Ecevit'in İsrial'i “soykırım” 

yapmakla suçlamasını fırsat bilerek, Musevi lobisinden “Ermeni soykırımının 

tanınması” için destek istemiştir. Bu doğrultuda ilk girişim Amerika Ermeni 

Ulusal Komitesi (ANCA) tarafından yapılmıştır. ANCA Başkanı Kenneth 

Haçikyan, 11 Nisan 2002 tarihinde Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin 

(AIPAC) Başkanı Tim Wuliger'e bir mektup göndermiştir. Haçikyan, mektubunda 

sözde Ermeni soykırımına ilişkin Amerikalı Ermenilere bir açıklama yapma 

fırsatını yapılmasını istemiş ve ABD'de Ermeni soykırımın tanınması ve anılması 

gerektiğini bildirmiştir. Haçikyan ayrıca, İsrail'de birçok üst düzey yetkililerin 

Ermeni soykırımını reddeden açıklamaları nedeniyle son yıllarda gerginleşen 

Ermeni-Musevi ilişkilerini iyileştirmek için de ANCA ile AIPAC arasında 

işbirliği yapılmasını önermiştir. 590

 Öte yandan, son dönemlerde yapılan çalışmalarda ilginç belgeler 

bulunmuştur. Bunlar, Türkiye arşivlerini inceleyip eleştirenlere cevap olacak 

niteliktedir. Çünkü, Ermeni kaynaklı bu belgeler konunun bir başka boyutunu 

ortaya koymaktadır. Bu da, yabancı arşivlerin de Türkiye’nin haklılığını ortaya 

koyduğu görüşüdür. Örneğin, Prof. Dr. Türkkaya Ataöv, Ermenilerin sözde 

soykırım iddiasını temelden çürütecek iki önemli belgeyi ortaya çıkarmıştır. Prof. 

Ataöv’ün ‘Adını verirsem derhâl imha ederler’ dediği belgelerde şöyle 

denilmektedir: ‘Cihan Savaşı’nda bağımsız birimler ya da müttefik saflarında 200 

bin kişi ile savaştık...’ Ataöv’ün elde ettiği ikinci bir Ermeni kaynağında ise şu 

itiraf yer alıyor: ‘200 binden fazla Ermeni Birinci Dünya Savaşı’nda savaşmıştır.’ 

Ataöv, ‘200.000 rakamı çok ciddi bir rakam. Bu rakam, bugün Irak’ta savaşan 

ABD ordusundan en az 65 bin daha fazla’ ve bu iki önemli tarihî Ermeni belgesini 

yabancı kütüphane ve arşivlerden ele geçirdim. Bir zorunluluk doğmadıkça; 

zorlukla bulduğum ve kopyalarını alabildiğim bu belgeleri nereden sağladığımı şu 

sırada açıkça belirtemem. Bunu açıklarsam; bu belgelerin bulundukları yerlerden 

anında yok edileceğine kesin gözüyle bakılabilir. Önemli olan bunların varlığı ve 

içeriği. Yanlış bilgi yaymayı görev sayan Ermeniler’le onların yandaşları 1915 

yılında ve dolaylarında Ermenilerin, “zayıf, ürkek, iyi niyetli, barışçı, demokrat 

                                                           
590 21.04.2002 - Hürriyet 
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ruhlu, sivil yaşantılı, boynu kıldan ince, işinde ve gücünde, hakka ve hukuka 

inanan kişiler oldukları” yorumunu yayıyorlar. Geçmişte ve bugün kitle iletişim 

araçları böyle bir görüntüyü canlı tutma peşinde oldular. Bunda büyük ölçüde 

başarılı da oldular. Dünya parlamentolarının büyük çoğunluğu ve onlara önceleri 

oy veren sıradan ama kalabalık yığınlar, güvenilir hiçbir belgeye dayanmadan bu 

görüşteler. Örneğin, birkaç ay önce ABD Purdue Üniversitesi’nde Uluslararası 

Soykırım Bilginleri Birliği Başkanı Prof. Robert Nelson, benim de bulunduğum ve 

yanıtladığım (son derece tek yanlı ve bilim dışı) konuşmasında, 1915 yılı 

Ermenilerini, ‘güçsüz ve suya sabuna karışmayan sivil bir halk’ olarak 

tanımladı”. Prof. Ataöv’ün verdiği bilgiye göre; Lozan Anlaşması’nın ABD 

Hükûmeti’nce reddedilmesini sağlayabilmek için Ermeni kökenli Amerikan 

yurttaşları, ‘Lozan Anlaşması ve Kemalist Türkiye’ başlığı altında bir raporu 

Washington’daki en üst düzey resmî makama sunmuşlardı. 1924’te de küçük bir 

kitap olarak yayımlanmıştı. Belgede, Türkiye ve Türkler küçük düşürülmeye 

çalışılmıştır. Ayrıca, ‘Lozan Antlaşması, Türkiye ve Ermenistan’ başlığını taşıyan 

ve yine aynı çevrelerce hazırlanarak Washington yönetimine sunulan ve 1926’da 

da kitap olarak yayınlanan bu belgenin en son 143. sayfasında Türkler’e karşı 

savaşmış olan silâhlı Ermeniler’in bu kez 200 binden de fazla olduğu, gayet 

açıkça ve rakamla belirtilmektedir. Pasdermadjian’ın 1919’da çıkardığı bir kitap 

daha başlığında, ‘Savaşın Kazanılmasında Temel Öğe’ olarak, Ermenistan’ı 

gösteriyor. Pastermadjian’ın, ‘Ermenilerin Savaşta Rolü’ adlı önceki kitabında da 

(1918) aynı tezi savunduğunu belirten Ataöv, Kalenderian’ın ‘Asker Olarak 

Ermeniler’ adlı kitabında ise Ermeniler’i sivil değil, silâhlı bir toplum ve büyük 

bir ordu görüntüsünde yansıttığını bildirmiştir. Yukarıda sözünü ettiği diğer 

yabancıların da aynı görüşte olduklarını anlatan Ataöv, yayınlarında ‘Bizim 

müttefikimizdir. Savaşa katılmışlardır. Çıkarları bundadır. Van’da kan 

dökmüşlerdir’ gibi başlıklar kullandıklarını kaydetmiştir. 591

Son dönem de ortaya çıkartılan bir başka Ermeni kaynaklı belge de, 

Ermenistan’ın ilk Başbakanı Ovanes Kaçaznuni’nn 1923 yılında Taşnak Partisi 

Konferansı’na sunduğu rapordaki itiraflarıdır. Gönüllü silâhlı birliklerin 

                                                           
591 31 Ekim 2005 Hürriyet. 
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kurulmasını hata olarak gören Ermeni Başbakan, tehcir kararının uygun olduğunu, 

Türkiye’nin kendini savunma içgüdüsü ile hareket ettiğini, Müslüman nüfusu 

katlettiklerini, yürüttükleri terör olaylarının Batı kamuoyunu kazanmağa yönelik 

olduğunu ve tek suçlunun Taşnak yönetimi olduğunu itiraf etmiştir. Bu itirafından 

dolayı kendisine kızacakların olduğunu bildiğini söylemesi de ilginçtir.592

 Bütün bu gelişmelere rağmen Ermeniler lobi faaliyetlerine devam etmişler 

ve tarihî gerçekleri göz ardı etmeğe devam etmişlerdir. Avrupa Parlamentosu’nda 

2004 yılında da Türk meslektaşları ile yapılan görüşmelerde, Ermeni sözde 

soykırımını tanımalarına yönelik baskı yapılmağa devam edilmiştir. Bu konuda 

dialoğa girilmesi konusunun görüşülmesi Hıristiyan Birliği’nde Bay Rouvoet 

öncülüğünde yapılmıştır. Bu konuda Fransa ve Hollanda’nın Türk tarafına baskı 

yaptığını görmekteyiz. 

Malezya’da Ermeni aileler birliği sözde soykırım adına bir gösteri 

düzenlemişlerdir. Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da 24 Nisan 2005 

tarihinde Türk Büyükelçiliği önünde sözde soykırımdan dolayı suçladıkları 

Türkleri protesto etmek adına Anette Moskofian’ın ailesinden 4 kişi elçiliğin 

önüne gelmiş, ellerindeki protesto mektubunu bırakmışlardır. Mektuplar ABD ve 

İngiltere Büyükelçiliklerine de verilerek, Türkiye’nin soykırımı reddetmesine 

engel olmaları için baskı yapılmıştır. Ayrıca, Hollanda-Assen’de 27 Nisan 2005 

tarihinde anma töreni düzenlenmiştir. Binlerce Ermeni otobüslerle ve trenlerle 

bölgeye gelmiş, 90. yıldönümü anma törenlerine katılmıştır. Sözde soykırımın 

tanıklarından 92 yaşındaki bir bayan da törene katılmıştır. Assen’de o günün 

anısına bir anıt dikilmiştir. Ermeniler için, Hollanda Parlamentosu’nun sözde 

Ermeni soykırımını 24 Nisan 2005’te tanıması açısından bu törenler anlamlıdır. 

İsveçli Ermeniler sözde soykırım kurbanlarını anmak için 24 Nisan’da 

toplanmışlardır. 800 İsveçli Ermeni Stocholm’da biraraya gelmiştir. Viyana’daki 

Ermeni Büyükelçiliğinden Bakanlık Danışmanı Dr. Ashot Alexanian, İngilizce ve 

Ermenice bir konuşma yapmış, Ermenilerin yurtlarını kaybettiğini ve Türklerin de 

batı uygarlığının parçası olmak yolunda ilerlerken tarihlerini reddettiğini ifade 
                                                           
592 Ovanes Kaçaznuni, Taşnak Partisi’nin Yapacağı Bir Şey Yok, 1923 Parti Konferansı’na 

Rapor, Çev.Arif Acaloğlu, İstanbul 2005, s.30. 
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etmiştir. Bir başka program da Arshag Gadzian yönetimindeki Filarmoni 

Orkestrası eşliğindeki koronun düzenlediği müzik programıdır. 60.000 Asuri ve 

50.000 Kürt İsveç’te bir araya gelerek Ermeni milletine sempatilerini bildiren bir 

mektup yayınlamışlardır. 

 Brezilya’da Sao Jose do Rio Preto’da 26 Kasım 2005’te bir Ermeni 

meydanı açılmıştır. Ermeni toplumu adına Profesör Aris Kuyumjian kasaba 

yetkililerine teşekkür etmiştir. Bu kasaba 400.000 nüfuslu olup 350 Ermeni 

yaşamaktadır.593   

23 Nisan 2005 tarihinde Revan’da Cumhuriyet Meydanı’nda sözde soykırım 

anısına 1500 mum yakılmıştır. Ermeni Gençlik Federasyonu tarafından 

düzenlenen bu faaliyet, Taşnak Devrimci Örgütü’nün Öğrenci Birliği ile 

işbirliğinde Ermeni Soykırım Anıtı’na yürümüştür. Burada davullar çalmış, 

şarkılar söylemişlerdir. Özellikle de 8 dilde yazılmış “Adana” isimli bir şarkı 

Amerikalı, Alman, Bulgar, Finli ve Moldavyalı şarkıcılarla birlikte icra edilmiştir. 

UCLA Uluslararası Konferans Serisi, Ermeni çalışmaları üzerine 24 Nisan 

2005’te 3 günlük bir konferans düzenlemiştir. Richard Hovannisian başkanlığında 

bir konferanstır. Konferans, "90 yıl Sonra – Ermeni Soykırımının Kalıntılarına 

Tahammül" adıyla, “daha kaç yıl soykırım anma toplantısı yapılacağı sorusu” ile 

açılmıştır. 18 Ağustos 2005 tarihinde Ağrı Dağı’na bir Ermeni bayan Rene 

Reacher (Ermeni Amerikan Üniversitesi, Çevre Araştırma ve Koruma Merkezi 

Müdürü) iki ABD vatandaşı ile birlikte tırmanmıştır. Tırmanış üç gün sürmüştür. 

Bu tırmanış Ermeniler tarafından Ağrı Dağı’nın fethedilmesi olarak görülmüştür. 

Daha sonra da Yunanistan’dan dağcılarla Hakob Gnuni, Vazgen Gnuni ve Karo 

Kendanian adlı Ermeni dağcılar ortaklaşa tırmanmışlardır. Bu da dış basında 

Ermenilerin Ağrı’yı fethetmesi olarak görülmüştür.594

Ermeniler kendilerini haklı çıkarmak adına son girişimlerinden biri olarak 

da Osmanlı döneminde atalarının aldığı hayat sigortalarını tazmin etme yoluna 

gitmişlerdir. Bu şekilde açtıkları davalarla, Türkiye’den yüklü miktarda tazminat 
                                                           
593 http://www.armeniaforeignministry.com/ 

594 www.armeniandiaspora.com  
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talebi ile gündeme gelmektedirler. Sigorta poliçelerinin firma iflas edip 

kapandıktan ve yetkilileri Amerika’ya döndükten sonra Almanya’ya devredilmesi 

üzerine Ermeniler atalarının soykırım sonucu öldüğünü bunun tazminin ödenmesi 

gerektiğini iddia etmişlerdir. Bu iddiaları kabul gördüğü takdirde kendi 

haklılıkları da ispatlanacaktır düşüncesindedirler. Bu sigorta bedeli işini ortaya ilk 

olarak, Dr. Varteks Yeghiayan (Yağcıyan) adında bir Ermeni hukukçu atmıştır. 

Yagcıyan o dönemde kendini sigorta ettiren Ermenilere ait 7671 adet poliçeye 

ulaştıktan sonra bu poliçe sahiplerinden 90 yaşında Martin Maroutian adında bir 

Ermeni'nin vekaletini almış, ancak önce “zaman aşımı” meselesini çözmesi 

gerekmiştir. Sonuçta, Yagcıyan Kalifornia'da, “soykırım” nedeniyle 2010 yılına 

kadar açılan davalarda zaman aşımının dikkate alınmayacağına ilişkin bir yasa 

çıkarttırmıştır. Ardından davayı açtı. Ancak Martin Maroutian çok yaşlı olduğu 

için o ölmeden yeni bir atılım yapması gerekiyordu: Maroutian'ın davasının 

sadece onun kişisel sorunu olmadığını, tam tersine, belli bir kesimi temsil ettiğini 

ileri sürüp, böylece davasının “toplumun belli kesimi adına” açılmış sayılmasını 

sağladı. Ayrıca, Yagcıyan'a maddî tazminat talep etme hakkı da tanınmış ve 

sigorta şirketleriyle pazarlık bu aşamada başlamış oldu. ABD'de sigorta şirketleri 

sahibini bulamadıkları için ödeyemediklerini iddia ettikleri sigorta bedelini cebe 

atma hakkına sahip değillerdir. Ödeyemiyorlarsa, belli bir süre sonra o poliçe 

nedeniyle müşteriden aldıkları primleri eyalet maliyesine yatırmak zorundalar. 

Oysa şirketler belli ki bunu da yapmamışlar. Keza ilgiliye ödeme konusunda 

kusurlu oldukları ortaya çıkarsa, geçen her yıl için ödemeleri gereken miktara 

yüzde 10 eklemeleri zorunluluğu vardır. Kısaca Yağcıyan'ın eli hayli güçlü 

görünmektedir. O nedenle sigorta poliçelerinin o tarihteki bedeli kağıt üstünde en 

çok 20 milyon dolar görünmekle beraber, günümüzde toplam ödemenin 2 milyar 

Dolar’dan 50 milyar Dolar’a kadar çıkabileceği ileri sürülüyor.595 Nitekim, New 

York Life adındaki sigorta firması 20 milyon Dolar’ı sözde soykırımdan zarar 

gören Ermenilerin mirasçılarına verilmesini kabul etmiştir.596  

                                                           
595 Hürriyet, 11 Haziran 2003. 

596 Hürriyet, 30 Ocak 2004. Ermenilere 20 milyon $ tazminat Amerikan sigorta şirketi New York 

Life Insurance, sözde “Ermeni soykırımı”nda ölenlerin mirasçılarına, ödenmemiş hayat sigortası 

poliçeleri karşılığında toplam 20 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Böylece, yaklaşık 2400 poliçeyi 
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Ayrıca, Fransız AXA Sigorta Firması, 17 milyon doları sözde Ermeni 

soykırımından zarar görenlerin mirasçılarına verilmesine karar vermiştir. Bu 

duyuru, Los Angelesli avukat Mark Geragos tarafından yapılmıştır. Ermenilerin 

Türkiye’deki sigorta poliçelerinin sahibi AXA firmasına karşı Kaliforniya’da 

açılan bir dava ile bu paraların ödenmesi yönünde Ermeniler davayı 

kazanmıştır.597 15 Ocak 2006 tarihinde Ermeniler Deutsche Bank AG ve Dresdner 

Bank AG’yi de aynı şekilde 1915’te öldürülen Ermenilerin parasına el konulduğu 

gerekçesi ile dava etmişlerdir. Güney Kaliforniya’da yaşayan 7 Ermeni tarafından 

dava açılmıştır. Bu kararlar üzerine Los Angeles’taki Brian Kabateck adlı Ermeni 

de kendisinin Osmanlı’da zarar gören Ermenilerin torunlarından olduğunu ifade 

etmiş ve Ermenilerin mücevherlerinin, mallarının devredildiği bu Alman 

bankalarına dava açmıştır. Avukat Mark Geragos da alacağın o dönemde 

Ermenilerin yatırdığı 6 milyon Sterlin’in bugünkü değerinin yüzlerce milyon 

Dolar’ı bulacağını iddia etmektedir.598  

 Görüldüğü üzere, Ermeniler ne olursa olsun hedeflerine ulaşma konusunda 

inatçı davranmaktadırlar. Türkiye-Ermenistan arasındaki Karabağ konusu iki halkı 

ilgilendirdiği hâlde uluslararası bir nitelik kazanarak çözümü zorlaşmıştır. 

Ermeniler terörle elde edemediklerini diplomasi yoluyla elde etmeğe 

                                                                                                                                                               
kapsayan dava, 4 yıl kadar sonra sonuçlanmış oldu. Davacıları temsil eden Ermeni kökenli avukat 

Brian Kabateck, davanın, ABD'nin sözde “Ermeni soykırımı”nı tanımasını sağlamada bir adım 

olduğunu söyledi. New York Life'ın başkanı Sy Sternberg, poliçe sahibi Ermenilerin çoğunun 

1915'teki olaylarda öldüğü ortaya çıkınca, New York Life'ın ölenlerin mirasçılarına yardım etmek 

için bir Ermeni avukat tuttuğunu söyledi. 20 milyon Dolar’ın en az 3 milyonunun, Ermeni 

cemaatinin çıkarları için çalışan yardım kuruluşlarına gideceği belirtildi. Davacılarla varılan 

anlaşmanın, ABD Bölge Hakimi Christina Snyder tarafından onaylanması ile ilgili duruşma 15 

Şubat'ta yapılmıştır. Kalifornia Valisi, 2000 yılında, sözde soykırım kurbanları ile mirasçılarının, 

sigorta şirketlerini dava ederek tazminat almalarına imkan veren yasa tasarısını onaylamıştı. 

Hürriyet, 30 Ocak 2004. 

597 http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m2889/is_18_40/ai_117325465 

598 15 Ocak 2006 tarihli Hürriyet ve Radikal gazeteleri. 
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çalışmaktadırlar. Bunun en iyi örneği de son girişimleri olan 2006 yılını “Ermeni 

Yılı”599 olarak kabul ettirmeleridir. 

 

7.6.Çözüm Yolları 

 Buraya kadar çalışmamıza dayanak oluşturan arşiv belgeleri ile gerek Türk 

arşivleri gerekse Ermeni ve diğer yabancı arşivlerle konuyu bu şekilde ortaya 

koymamız yanında gördük ki, bazı çıkar gruplarının oluşturulan bu soykırım 

endüstrisinden nemalanmaları, bu meselenin çözümünün yalnız tarihçilerin işi 

olmadığı ve lobi faliyetlerinin önemli olduğu gerçeğini göstermektedir. Sesi çok 

çıkanın haklı durumuna düştüğü bir politika yürütülerek tarihî gerçeklerin 

saptırılması, yalnız Türk değil Ermeni halkına da zarar vermektedir. Bu nedenle, 

bu meselenin sadece Türk-Ermeni halklarını ilgilendirdiği göz önüne alınarak 

millî ve kalıcı bir politika belirlenmelidir. 

Türkiye, Ermeni meselesinin çözümünde uzun vadeli cevaplar bulmak 

zorundadır. Birçok ülkenin parlamentolarında alınan kararlar, onaylanan yasalar 

bu ülkelerin iç politikasından çok, Türkiye’nin uluslararası alanda belirleyeceği 

dış stratejine bağlıdır. Sadece, tasarılar gündeme geldiğinde değil, çok daha 
                                                           
599 Ermenistan Devlet Başkanı Robert Koçaryan’ın 2005 Nisan ayında Paris’e yaptığı resmi ziyaret 

sırasında, 2006 sonbaharından 2007 ilkbaharına kadar olan dönemin Fransa’da “Ermeni yılı” 

olarak kutlanması için anlaşmaya varıldığı ortaya çıktı. 2006 yılının Fransa’da Ermeni yılı olarak 

kutlanacağı bildirildi. 2003’ü Cezayir, 2004’ü Çin ve 2005’i Brezilya yılı olarak kutlayan Fransa, 

2006 sonbaharı ile 2007 ilkbaharı arasını Ermeni yılı olarak kutlayacak. Fransa Cumhurbaşkanı 

Jacques Chirac ve Koçaryan, 24 Nisan 2005’te yaptıklarının görüşmenin ardından Elysee 

Sarayı’ndan Chirac’ın aracıyla Ermeni kompozitör, müzikolog ve din adamı Komitas’ın heykeline 

gidip çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulunmuşlardı. Ermeni yılı ilan edilmesiyle 3000 

yıllık bir geçmişi olan bir medeniyetin Fransız kamuoyuna tanıtılmak istendiği bildirildi. Ermeni 

yılında öteki ülkelere yapıldığı gibi Fransa çapında festival, sergi, konser, konferans gibi birçok 

etkinlik yapılacak. Eyfel Kulesi, Zafer Takı ve diğer önemli tarihi eserlerin konuk devletin bayrak 

renkleriyle aydınlatılması, Champs Elysee gibi büyük bulvarlarda başından sonuna kadar 

Ermenistan ve Fransız bayraklarının asılması gibi çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Ermeni yılını 

Louvre Müzesi yetkililerinden Bayan Nelyy Tardivier-Henrot koordine edecek. Bu çerçevede 

Louvre Müzesi’nde Ermeni tarih eserleri sergilenecek. Hürriyet, 2 Ekim 2005. 
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öncesinde tedbirler alınmalıdır. Bu nedenle, savunmada kalan taraf olmaktan çok, 

tarihî gerçekleri ortaya koyan politik saldırıya geçen taraf olmalıdır. Bu nedenle 

öncelikle kendi iç politikasında, bu mesele üzerine alması gereken önlemler 

bulunmaktadır. Bu noktada alınabilecek tedbirler Türk-Ermeni ilişkilerinde 

yaşanan acı olayları unutturmasa bile, iki ülkenin bundan sonraki dönemde barışçı 

bir ortamda komşu iki ülke olarak yaşayabilmelerine imkân tanıyacak çözümler 

olmalıdır. Bu doğrultuda bazı girişimlerde bulunulması, Türk tarafınca yapılması 

gerekenler öncelikle şu şekilde sıralanabilir kanaatindeyiz. 

1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bünyesinde konuyla ilgili kalıcı bir merkez 

kurulması gereklidir. Bu merkezde akademik çalışmaların yapılması 

desteklenmelidir. Özellikle, Ermeni dilinin araştırmacılara öğretilerek 

Ermenistan’daki arşivlerin incelenmesi için görüşmelere ağırlık verilmelidir. 

Kurulan birkaç stratejik merkez bünyesindeki Ermeni araştırmaları merkezleri 

ile irtibat hâlinde olunması, bu konuda birlik sağlanması faydalı olacaktır. 

2. Hatırlanacağı üzere, 1915 olaylarını müteakip, 1916 yılında 1863 tarihli 

Ermeni Nizamnâmesi’nin değiştirilmesine karar verilmişti. 1918’te eski 

nizamnâme tekrar yürürlüğe konmuş, nizamnâme gereği İstanbul 

Patrikhanesi’nin belgeleri Kudüs Patrikhanesi’ne gönderilmişti. Bu 

nizamnâmenin iptal edilmesinden sonra da, arşiv geri getirilememiştir. Bu 

arşivin geri getirilmesine çalışılmalı ya da araştırmacıların faydalanabilmesi 

için girişimde bulunulmalıdır. Türkiye dışındaki yabancı tarihçi, politikacı ve 

sivil toplum kuruluşu üyeleriyle irtibat hâlinde olunmalıdır. Son dönemde 

yaşanan Fransa örneği iyi değerlendirilmelidir. Fransa’daki soykırım 

yasalarının iptali için başvuran 19 Fransız tarihçi ile işbirliği yönünde adım 

atılmalıdır. Ancak, bu konunun sadece Türkiye ve Ermenistan’ı ilgilendirdiği 

göz önüne alınarak her iki tarafın durumunu ortaya koyacak bağımsız 

tarihçiler grubu oluşturulmalıdır. 

3. Konuyla ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışı temsilciliklere yabancı dillerde 

yayınların temin edilmesi ve bunların gereği gibi dağıtımına özen gösterilmesi 

gereklidir.  
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4. Yapılacak çalışmalarda bazı hususlara dikkat edilmelidir. Terminoloji 

konusunda düzeltmeler yapılmalıdır. Kullanılan terimlerin yabancı dillerdeki 

karşılıkları kelimeleri tam ifade etmemektedir. Bilinçli olarak başka anlamlara 

gelecek kelimelerin seçilmesi her iki taraf açısından çözümü de 

zorlaştırmaktadır.  

4.1. Örneğin; tehcir karşılığı kullanılan (deportation=sürgün). Bu kelime 

sevk ve iskân kanununu ifade etmemektedir. Türkçe kullanımda sevk 

ve iskân, yer değiştirme, yerleştirme kelimeleri kullanılması uygundur. 

Yabancı dillerdeki kullanımı maalesef Devlet Arşivleri Genel 

Müdürlüğü kitaplarında dahi geçmektedir. İngilizce terminolojide, 

evacuation (boşaltma), relocation (yeniden yerleştirme), displacement 

(yer değiştirme) kelimeleri kullanılması uygundur. Zaman zaman 

yurtdışı basında bu durum Türkiye aleyhine işlenmekte ve “bakın 

Türkler kendileri kabul ediyorlar sürgün yaptıklarını” gibi ifadeler 

geçmektedir. Bu yüzden terminoloji konusunda daha titiz çalışılması 

gereklidir. 

4.2. Soykırım (genocide) kelimesi daha sonra çıkmış bir terim olup, geriye 

dönük tanımlamada hukuken de kullanılamayacağından, asla kabul 

edilmemesi gerektiği üzerinde durulmalıdır.  

4.3. Diaspora kelimesi Ermeniler için değil, sözlüklerde geçen anlamıyla 

sadece Yahudiler için kullanılmakta olduğu göz önünde bulundurularak 

dikkat edilmelidir. Çünkü, bu şekilde Ermeniler kendilerini Yahudilerle 

bir tutarak aynı kaderi paylaştıkları havasına sokulmak istenmektedir. 

5. Osmanlı belgelerinde yer alan Müslüman kayıplara karşılık, Ermenilerle ilgili 

kayıpların verilmemesi dikkat çekmektedir. Ölen Müslüman nüfusa karşılık, 

ölen Ermenilerin bir mukatele (karşılıklı öldürme) şeklinde cereyan eden 

savaş dönemi şartları içinde kayıpları olduğu vurgulanmalıdır. Bu durum 

Türkiye Cumhuriyeti’nin aleyhine kullanılarak, saklamak zorunda olunan bir 

durum olduğu görüşüne yol açmaktadır. Her iki tarafın da kayıpları bir arada 

verilmelidir. Kayıpların neden olduğu ortamın koşulları açıklanmalıdır. 

 300



6. 1948 tarihli Soykırım Suçunu Önleme ve Cezalandırmaya İlişkin Sözleşme ile 

bu tarihten önceki olayların bu sözleşmeye atıfta bulunularak 

cezalandırılmasına gidilmesinin kabul edilemez olduğu ve hukuka aykırılığı 

belirtilmelidir. 

7. Ermeni soykırımı olarak kabul ettirilmek istenen iddianın Osmanlı 

Hükûmeti’nin dönemin şartları içinde almak zorunda kaldığı, isyan edenlere 

yönelik tek bir milliyeti hedef almayan bir ceza olduğu ve iç göç olduğu 

vurgulanmalıdır. Sanıldığı gibi başka bir ülke topraklarına değil, daha sonra 

geri getirilmek üzere yine Osmanlı toprağı olan bölgelere sevklerinin yapıldığı 

belirtilmelidir. 

8. İsviçre ve Fransa gibi demokrasinin olduğu iddia edilen ülkelerde, Ermeniler 

aleyhine bir söz söylemek yasakken ve cezası var iken, Türkiye 

Cumhuriyeti’nde ülke bütünlüğünü ve geleceğini tehlikeye düşürecek 

davranışta bulunanların cezalandırılması demokrasiye aykırılık olarak 

görülmemelidir. Gerekirse sert tedbirler alınması TBMM’nde karara 

bağlanmalıdır.  

9. Avrupa Birliği’ne üyelik için öne sürülen şartlardan biri olan “sözde Ermeni 

soykırımı günü” asla kabul edilmemeli ve gerekirse AB üyeliğinin tek 

alternatif olmadığı ve bunun bir koz olarak kullanılmaması için gerekli lobi 

faaliyetlerinin artırılması gerektiği yolunda bir politika belirlenmelidir. 

10. Konunun tarihçilere bırakılması gerekir düşüncesinin yeterli olmadığı 

görülmüştür. Artık siyasî bir konudur. Cevabı siyasî platformda verilerek, 

tartışma konusu dahi yapılamayacağı belirtilerek meselenin tarihî bir mesele 

olduğu, tarihçilerin işi olduğu ancak Türkiye’nin önüne çıkarılarak siyasî 

gündemine sokulamayacağı, bu konuda ödün verilemeyeceği yönünde lobi 

faaliyetlerine hız verilmelidir. Siyasî merkezlerin tarih yazma yetkileri 

olmadığı göz önüne alınarak, meclislerden çıkan siyasî tarih kararlarının 

bağlayıcı olmadığı ve geçersiz olduğu bilinmektedir. Parlamentoların tarihî 

olaylar hakkında siyasî kararlar alamayacağı ifade edilmelidir. 
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11. ABD ve diğer ülkelerde açılan davaların Osmanlı Bankası’ndaki hesaplarla ve 

sigorta şirketleri ile ilgili olduğunu biliyoruz. Sigorta poliçeleri tarihî yönden 

incelenmeli ve hukukî yönü araştırılmalıdır. 

12. Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşayan Ermeni asıllı vatandaşları hedef alan 

hareketlerden kaçınılmalıdır.  

13. Lozan Anlaşması Azınlıklar Alt Komitesi’nce diğer azınlıklarla birlikte 

Ermenilerin durumlarının da belirlendiği, konunun Atatürk döneminde 

kapandığı belirtilmelidir. 

14. Birinci Dünya Savaşı yıllarında ölen Ermeniler adına tazminat isteyenler için, 

ölen Müslümanların kayıplarının, zararlarının da ödenmesi istenebileceği 

kamuoyuna vurgulanmalıdır. Böyle bir soykırım var ise asıl mağdur tarafın 

Türkiye olduğu belirtilmelidir. Konu tarihte yaşanmış bir olaydır. Tarihte 

kalmalıdır. O günün şartlarında değerlendirilmelidir. Ermeni toplumunun 

savaş ortamında, yıkılan bir Osmanlı Devleti’nden pay almak çabasıyla 

giriştiği ihanetin bedeli olarak verdiği kayıpları soykırım gibi göstermeğe 

çalışması asla kabul edilemez. Dikilen sözde soykırım anıtlarına karşılık 

Türkiye’de de Ermeniler tarafından öldürülenlerin adına anıtlar dikilmelidir. 

15. Pasif savunan taraf tutumu bırakılmalı, Avrupa başkentlerinden öldürülen 

Türk diplomatları ve vatandaşlarını koruyamadıkları gerekçesiyle tazminat 

istenebilir. 

16. Bugün dahi Bağımsızlık Bildirisi ve Ermenistan Anayasası Giriş bölümünde 

yer alan toprak talepleri çıkarılmadan Ermenistan ile ilişkilere devam 

edilemeyeceği bildirilmelidir. 

17. Azerbaycan’daki işgal ve Azerilere yönelik soykırımı hakkında çalışmalar 

yapılmalıdır. Bunların dünya kamuoyuna yansıtılması sağlanmalıdır. 

18. Türk kayıpları, soykırıma maruz kalanların envanteri, insanî, maddî kayıpları 

ve işgalci destekçi devletlerden tazminat talepleri gündeme getirilmelidir. 
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19. Fransız, İngiliz, Alman, Amerikan ve diğer devletlerin yaptıkları soykırımlar 

hakkında araştırmalar, yayınlar yapılmalı, alternatif karar tasarılarının alınması 

sağlanmalıdır. 

20. Ermenilerin de tarihte beraber yaşadıkları ülkelere yaptıkları ihanetler, 

kötülükler yayınlanmalıdır. 

21. Stratejik, taktik araştırmalar, yayınlar, bilimsel, siyasî vb. faaliyetler sürekli ve 

yaygın olarak yürütülmelidir. 

22. Türkiye’yi ilgilendiren yalnız Ermeni meselesi değildir. Batı Anadolu 

Rumları, Pontus Rumları, Süryaniler, Keldanîler son 10 yıldır çalışmalarına 

hız verip Türkiye Cumhuriyeti’nden pay almak için sırada beklemektedirler. 

Bu konuda alınacak ilerleme diğer meseleler için de derhal uygulanmaya 

başlamalıdır. 

23.  Bütün bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli maddî kaynak aktarımından 

kaçınılmamalıdır. Yahudi ve Ermenilerin lobi faaliyetleri için harcadığı 

paralar göz önüne alındığında, konu daha iyi anlaşılacaktır.  

24. Öte yandan, Internet yolu ile Türkçe ve diğer dillerde yayın yapan sitelerin 

açılması için konuyla ilgili kişiler görevlendirilmelidir. 
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SONUÇ  

 

 Bir devletin ya da devletler grubunun veya bölgesel devletlerin 

bulundukları coğrafî platformu dikkate alınarak güç değerlendirmesi yapan ve 

etkisi altında kaldığı güç merkezlerini inceleyen, değerlendiren ve bunlara 

ulaşmanın aşamalarını ve amaçlarını ortaya koyan bilim jeopolitiktir. Devletlerin 

millî politikaları vardır, ara politikalarla millîye ulaşılır. Napolyon, “ülkelerin 

jeopolitiği coğrafyalarıdır” demiştir. Mustafa Kemal Atatürk, “askerî sorunlar 

kadar siyasî sorunları da haritada bulurum”, demiştir. Devletler bir yerleri işgal 

için kendilerine bahane üretmişlerdir. Teorisyenlerin (Ratzel 1844-1904) bilimsel 

alt yapıları meşrulaştırmak için hayat sahalarına (Lebensraum) ihtiyaçları vardır, 

böylece bu bahaneler bilimselliğe oturtulmuştur. Coğrafyanın jeopolitik içinde 

olduğu teoriler geliştirilmiştir. Türkiye jeopolitik açıdan kara, deniz güç 

merkezlerinin doğu-batı ve kuzey-güney doğrultusundaki hâkimiyet alanı 

mücadelelerinin ve geçiş bölgelerinin merkezi konumunda bulunmaktadır. Kuzey-

güney doğrultusunda, Avrasya merkez kara kütlesini sıcak denizlere, Afrika’ya 

bağlayan iki önemli kara geçiş bölgesini (Balkanlar-Kafkaslar) ve bir deniz 

bölgesi (Boğazlar) Türkiye’de kesişmekte ve bu bölgeleri jeoekonomik kaynak 

merkezleri olan Ortadoğu ve Hazar bölgesine bağlamaktadır. Doğu-batı 

doğrultusunda ise Anadolu yarımadası, Avrasya ana kıtasını kuşatan stratejik 

yarımadalar kuşağının en önemli halkasıdır.599

Geçmişte Osmanlı Devleti, bugün de Türkiye Cumhuriyeti, bu jeopolitik ve 

jeostratejik konumundan dolayı çeşitli gizli oyunların çevrilmek istendiği bir alan 

olmuştur. Osmanlı Devleti’ni parçalayarak tarih sahnesinden silmek isteyen 

sömürgeci devletler, bu gizli hesapların içine yüzlerce yıl Türklerle dostça 

yaşayan Ermenileri de çekmişlerdir. 

                                                           
599 Halil Şimşek, Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Stratejileri, İstanbul 2002, s.24. Davutoğlu, 

a.g.e., s.97. 



Prof.Dr.Justin Mc Carthy’nin dediği gibi: “Batı Avrupa ve ABD’de yapma 

tarih rüzgarı esmektedir... suskunluk işe yaramamaktadır. Dünya Türkiye’nin 

suçluluğuna inandığı sürece, mesele sürüp gidecektir. İşin çaresi gerçeği ortaya 

çıkarmaktır”.600

Bu çalışmada işte bu görüş doğrultusunda belgelere dayalı olarak Türk-

Ermeni ilişkileri asılsız iddialara cevap olacak şekilde işlenmiştir. Hatırlayacak 

olursak, 1839 Gülhane Hatt-ı Hümayûnu’ndan sonra, Osmanlı Devleti içindeki 

Hıristiyanların koruyuculuğunu üstlenen Batılı Devletler, Ermeniler üzerinde 

etkili olmağa başlamışlardı. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Rusların 

Doğu Anadolu’ya inmesi ile Ermeni sorunu yeni bir boyut kazanmıştır. Rusya’nın 

teşvikiyle Rus ordusunda bulunan Ermeni asıllı askerler Anadolu’daki 

Ermenilerle temasa geçmiş ve onları isyana teşvik ederek isyanların Rus ordusu 

tarafından destekleneceği vaadinde bulunmuşlardır. Ayrıca, Osmanlı Devleti’ni 

yıkmayı amaçlayan Batılı Devletler, Balkanlar’da Slavların ve diğer Hıristiyan 

grupların isyanına destek verdikleri gibi; Doğu Anadolu’da da Ermenilere destek 

sağlamışlardır. Bu gelişmeler sonucu, Yeşilköy (Ayastafenos) Antlaşması’nın 16. 

maddesi ile Rusya Ermenilerin koruyuculuğunu üzerine almıştır. Daha sonra 

imzalanan ve Ayastefanos Antlaşması’nın yerini alan 1878 Berlin Antlaşması’nın 

61. maddesi ile Ermenilerle ilgili durum uluslararası siyasî sistemin gündemine 

girmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti, Ermeniler hakkında iyileştirici tedbirler 

almış ve büyük devletleri bilgilendirmiştir. Bu antlaşmada yer alan Ermenilerin 

durumunun iyileştirilmesi hususu önce isyanların, ardından bağımsızlığa giden 

sürecin başlangıcı olmuştur. Ermenilerin asıl isteği durumlarının 

iyileştirilmesinden çok, önce özerklik sonra bağımsızlık elde etmekti. Ermeniler, 

bu amaçla teşkilatlandırılmışlar, gerek Osmanlı Devleti sınırları içinde, gerekse 

dışarıda komite ve dernekler kurma yoluna gitmişlerdi. Rusların Ermenileri 

kullanarak Doğu Anadolu’dan güneye inme düşüncesi İngiltere’yi rahatsız 

etmişti. Bu sebeple İngiltere, Ermenileri bağımsız bir devlet olarak desteklemekte 

kendisi açısından yarar görmüştür.  

                                                           
600 Çaycı, Türk-Ermeni..., s.2. 
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1885’de Van’da kurulan Armenakan, 1890’da Tiflis’te kurulan Taşnak, 

1897’de İsviçre’deki Hınçak komiteleri Ermeni isyanlarının hazırlanması ve 

çıkışında rol oynamışlardır. 1890’da Erzurum’da başlayıp 1909’da Adana’da 

devam eden yaklaşık 31 isyanın ve devamındaki Muş, Diyarbakır, Elazığ, 

Erzurum, Sivas, Trabzon, Ankara, Adana, Urfa, İzmit, Bursa, Musa Dağı 

olaylarının amacı Osmanlı Devleti’ni parçalayarak bağımsız Ermenistan 

Devleti’nin kurulmasını sağlamaktı. Bu isyanlar özellikle I. Dünya Savaşı 

yıllarında birçok cephede savaşan Osmanlı Devleti’nin doğudaki cephesine 

intikallerin ve ikmâlin yapılmasını engelleyecek Trabzon’dan Adana’ya uzanan 

bir hat üzerinde çıkarılmıştı. Birçok masum insanı katleden, köy-kasabaları yakıp 

yıkan, düşmanla işbirliği içinde hareket eden Ermeni komite ve çetelerinin 

çıkardığı bu isyanlar Osmanlı Devleti için artık bir iç güvenlik ve devletin 

varlığını koruma meselesi hâline gelmişti. 

Berlin Antlaşması’nın 61. maddesinde ıslahât yapılması öngörülen Doğu 

Anadolu’daki 6 vilayetten biri de Van’dı. 1914 nüfus istatistiğine göre 179.380 

Müslüman nüfusa karşılık, 67.792 Ermeni vardı. Komitecilerle kilisenin ortaklığı 

sonucu Akdamar Ruhban Mektebi bir ihtilal merkezi hâline gelmiş ve bölgedeki 

kanlı olaylar buradan idare edilmişti. 1915 Şubat’ında başlayan Van olayları 15 

Nisan 1915’te Ermeni çetelerinin kışkırtmasıyla artmış, bunun üzerine Van Valisi 

Cevdet Bey Ermeni vahşetinden korumak için Türkleri göç ettirmişti.  

Bu olaylar üzerine alınan tedbirlerden biri olan 24 Nisan 1915’te İstanbul’da 

elebaşıların, komitecilerin yakalanarak tutuklanması olayı günümüzde kimi 

Ermeniler tarafından çarptırılarak asılsız “24 Nisan Ermeni soykırım günü” olarak 

kabul ettirilmeğe çalışılmaktadır. Anadolu’da bir katliâm yapılmışsa da bu Ermeni 

komiteleri tarafından yapılmıştır. Sonuçta, savaş ortamında yaşanan olaylar 

karşılıklı bir çatışma hâlini almış ve mukâtele olarak adlandırabileceğimiz bir 

olaydır. Bu olayların sonucunda “Sevk ve İskân Kanunu” 27 Mayıs 1915 tarihinde 

çıkarılarak bazı Ermenilerin isyan bölgelerinden daha iç bölgelere yine Osmanlı 

Devleti’nin toprakları olan yerlere yerleştirilmeleri sağlanmıştır. 
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Ermeniler tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan “4 T” plânına dayanak 

oluşturan Ermeni iddiaları ve bu iddiaların hepsi de objektif bir inceleme 

karşısında dayanaksız kalmıştır. Bu iddialar ve cevapları şöyledir; 

1. Türkler Ermenistan'ı işgal ederek Ermenilerin topraklarını ellerinden 

almışlardır: 

Türklerin Anadolu'ya ilk ayak bastıklarında bağımsız bir Ermenistan 

devletinin mevcut olmadığı, dolayısıyla da Ermenilerin topraklarının ellerinden 

alınması gibi bir durumun söz konusu olamayacağı açıktır. 

2. Türkler 1877-78 savaşından itibaren Ermenileri sistemli olarak katliâma tâbi 

tutmuşlardır: 

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Ermenilerin çıkarttıkları isyanlara 

ve giriştikleri katliama da daha önceki bölümlere yer verilmiştir. Ermenilerin bu 

tutumunun Batı dünyasındaki propagandalarına bir zemin hazırlamak amacıyla 

benimsenmiş bulunduğu da artık açıklığa kavuşmuş bulunmaktadır. 

3. Türkler 1915 yılından itibaren Ermenileri plânlı şekilde soykırıma tâbi 

tutmuşlardır: 

Soykırım iddiaları ile yapılan suçlamanın asılsız olduğunu anlayabilmek 

için bu terimin kapsamını belirleyen, Birleşmiş Milletler’in 9.12.1948 tarihli 

“Soykırımı Suçunu Önleme ve Cezalandırmaya İlişkin Sözleşmesi’ndeki”; tanıma 

bakmak yeterlidir. Soykırımı ulusal, etnik, ırkî veya dinî bir gruba mensup 

insanları, tamamen veya kısmen, o gruba mensup oldukları için ortadan kaldırmak 

– halk deyimi ile kökünü kazımak - amacıyla işlenmiş aşağıdaki eylemlerden 

biridir: 

• Bir grubun üyelerini öldürmek; 

• Bir grubun üyelerine cismanî veya aklî zarar vermek; 

• Bir grubun üyelerini fizikî olarak tamamen veya kısmen yok etme  

sonucunu vereceği önceden bilinen yaşam koşulları altına sokmak; 
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• Grup içindeki doğumları bilinçli olarak engellemeğe yönelik önlemler  

dayatmak; 

• Bir grubun çocuklarını başka gruplar içine zorla götürmek. 

1915 yılındaki olayların kendisini arkadan vuran Ermenilere karşı Osmanlı 

Hükûmeti'nin uygulamaya koyduğu bir sevk ve iskân işleminden ibaret olduğuna 

daha önce işaret edilmiştir. Kaldı ki "soykırım" kavramının bu husustaki Birleşmiş 

Milletler Sözleşmesi'ndeki tanımlamasına göre, soykırım suçunun oluşması için 

bir hükümetin bir ırkı ortadan kaldırmak yönünde bir niyetinin bulunması şartı 

aranmaktadır. Oysa, Osmanlı Hükûmeti'nin Ermeni ırkını ortadan kaldırmak gibi 

bir niyetinin bulunduğunu gösteren hiçbir işaret olmaması bir yana, tam tersine 

sevk ve iskâna tâbi Ermenilerin güvenlik ve refahının eksiksiz olarak 

sağlanmasına yönelik hükûmet emirlerinin varlığına daha önceki bölümlerde 

işaret edilmiştir. Öte yandan, Osmanlı arşivlerinin önemli bir bölümü tarihçilerin 

incelemesine açılmış bulunmakta ve tasnif yapıldıkça peyderpey açılmaya devam 

etmektedir. Bu belgelerin incelenmesi de Ermeni iddialarının asılsızlığını ortaya 

koymaktadır. 

4. Talat Paşa'nın Ermenilerin soykırıma tâbi tutulması konusunda gizli emirleri 

vardır: 

Talat Paşa'nın Ermenilerin soykırıma tâbi tutulması yolunda gizli emirleri 

bulunduğuna ilişkin olarak ilk kez Andonyan adlı Ermeni tarafından ileri sürülen 

ve yıllar boyunca Ermeni iddialarının geçerliliğinin temel kanıtı addedilen 

"belgeler" in tümüyle bir sahtecilik eseri olduğu, yapılan incelemeler sonucunda 

hiçbir kuşku veya tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya konmuştur. Bu 

telgraflar daha önce 1919'da İngiltere'de Daily Telegraph gazetesinde 

neşredilmiştir. General Allenby kuvvetlerinin Halep ve civarını öngörülenden 

daha kısa sürede işgal etmeleri üzerine Osmanlıların bütün belgeleri imha 

edemediklerine ve bu telgrafların Allenby'nin eline geçtiğine inanılmaktadır, 

İngiliz Dışişleri bu iddia üzerine durumu işgal komutanlığından sormuştur. 

Sonunda bu belgelerin Allenby kuvvetlerince ortaya çıkarılmadığı ve Paris'te bir 

Ermeni grubu tarafından ileri sürüldüğü anlaşılmıştır. Talat Paşa'nın katili 
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Tehliryan'ın Berlin'deki muhakemesi sırasında da bu telgraflar ortaya atılmış ve 

bilir kişi heyetince beş tanesi gerçek olarak kabul edilmiş ve mahkemede bu 

yönde muamele görmüştür. Oysa, telgrafların yazılış ve kaleme alınış şekli, 

yazıldıkları kağıtlar, bunların Osmanlı belgeleri olmadığını göstermekte ve 

yukarıda da belirtildiği üzere sahtecilik eseri oldukları kanıtlanmış durumdadır. 

5. Soykırımda hayatlarını kaybeden Ermenilerin sayısı 1,5 milyondur. Bu 

iddiaların cevabı da İkinci Bölümde verilmiştir. 

 Ermeni iddialarını analiz edersek 3 aşamalı bir hedefleri olduğunu görürüz; 

1. Dünyada siyasî-ekonomik ve askerî güç durumundaki ülke 

yönetimlerine kendilerinin soykırıma uğramış olduklarını kabul 

ettirmek ve bu durumu merkezî ve mahallî yönetimlere tescil ettirmek, 

2. Bu kararlara dayanarak tazminat talebinde bulunmak ve Türkiye 

Cumhuriyeti’ni Osmanlı Devleti’nin devamı olarak göstermek 

suretiyle tazminatın tahsil edilmesini temin edecek baskıları 

yoğunlaştırmak, 

3. Tazminatı aldıktan sonra uygun bir konjonktürde toprak talebini 

gündeme getirmektir. 

Ermeniler ise Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti içindeki savaş 

cephesinden uzak, yine Osmanlı Devleti içerisinde bulunan daha güvenli 

bölgelere yerleştirilmişlerdir. Bu, iddia edildiği ve tanımdan da anlaşılacağı gibi, 

bir soykırımı değildir. Yüz binlerce Ermeni’nin Müslüman ahaliye olan saldırıları 

göz önüne alındığında, yalnız yerli değil, Ermenilerin ve diğer ülkelerin kaynak 

belgeleri de göstermektedir ki, Ermeni kayıpları salgın hastalıklar, olumsuz yaşam 

koşulları ve karşılıklı öldürülmelerinden dolayı gerçekleşmiştir. 

Tezimizde ortaya çıkan bir başka sonuçta, tarihte olduğu gibi günümüzde de 

Ermeni toplumu üzerinden siyasî ve ekonomik çıkar sağlamaya çalışan ülkeler 

olduğudur. Bazı ülkelerde, Türkleri ve Türkiye’yi asılsız soykırımının faili olarak 
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tanımaya yönelik kararlar -ki bunlar siyasîdir, gerçekleri yansıtmamaktadır- 

parlamento gündemlerine getirilmektedir. 

Bugüne kadar, asılsız Ermeni soykırımını tanıyan 19 ülke, 8 uluslararası 

kuruluş ve çok sayıda eyalet ve belediye bulunmaktadır. ABD, Arjantin, Belçika, 

Brezilya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, 

İtalya, Kanada, Litvanya, Lübnan, Rusya, Slovakya, Uruguay, Vatikan, 

Yunanistan ve Avrupa Parlamentosu. Oysa, parlamentoların tarihî olaylar 

hakkında siyasî kararlar alamayacağı ifade edilmelidir. 

Yabancı ülkelerde alınan bu kararlar, tarihî ve bilimsel belgelerden çok, iç 

politik hesaplara ve Türkiye’yi uluslararası politik alanda kıskaca almaya 

yöneliktir. Siyasî merkezlerin almış olduğu Ermeni soykırımı iddialarını 

destekleyen kararlar tarihî açıdan olduğu gibi hukuken de geçersizdir. Ermeni 

propagandacıları tüm dünyayı yanıltmaya çalışmakta ve yeni nesillere kin 

aşılamaktadır. Türkiye’nin soykırım kültürü olsa idi, bunu Osmanlı Devleti 

döneminde gerçekleştirir ve tebaasındaki gayrimüslimlerin kiliselerini dahi 

açmalarına izin vermezdi. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlık bilinci ile kendine bağlı olan Ermeni 

asıllı vatandaşlarıyla hiçbir sorunu yoktur. Ermeni asıllı Türk vatandaşları da 

Ermenistan’daki ve diğer ülkelerdeki Ermeni toplumunun Türkiye aleyhindeki 

faaliyetlerinden rahatsızlık duymaktadır. Onlar bu rahatsızlıklarını Türkiye’deki 

Ermeni Apostolik Ortodoks, Ermeni Katolik ve Ermeni Protestan cemaatlerinin 

sivil temsilcilerinin Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob’un başkanlığında 

gerçekleştirdikleri bir toplantı sonucunda kamuoyuna duyurdukları bildiri ile 

göstermişlerdir. 

Tarihte ve Türk tarihinde Ermenilerin kendilerini acındırma ve mazlum 

tavırları bugün de Ermenistan’da ve dünyanın birçok yerinde devam etmektedir. 

Bunların birçok amacı bulunmaktadır: Dikkatleri kendileri üzerine çekmek, 

azınlıkta bulundukları ülkelerde daha fazla ayrıcalıklar elde etmek, siyasî 

dengelerinde kilit rolü oynamak. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de nüfus ve 
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nüfuzlarını olduğundan fazla göstererek hak ettiklerinden fazlasını elde etmeğe 

çalışmaktır.  

Ermenilerin ve destekçilerinin ikiyüzlülüğüne bir başka örnek de 

günümüzde Ermenistan’ın Azerbaycan’da yaptığı soykırım ve işgalleri olmuştur. 

Dün Osmanlı Devleti’ne ve Türkiye Cumhuriyeti’ne çıkarılan fatura, bugün de 

Azerbaycan’a çıkarılmaya çalışılmaktadır. Hırsız-polis oyunu hâlâ sahnelenmek 

istenmektedir. Buna karşı alınması gereken tedbir, çıkarılan bir başka sonuç ise 

haklı olmanın yetmediği ve haklılığın da ispat edilmesi gerektiğidir. Bu 

çalışmamızda, ortaya koyduğumuz belgeler ve veriler ışığında Türk tarafının 

haklılığını bütün yönleriyle bir kez daha ispat etmiş bulunmaktayız. Bu çerçevede 

hazırlanan bu çalışma, Ermenilerin nicelik açısından çok nitelik açısından tutarsız 

olduğu hâlde kendilerinin haklı olduğunun ispatı olarak gösterdikleri ve 

iddialarına dayanak olarak kullandıkları on binlere varan yayınlarına karşılık toplu 

bir cevap niteliği taşımaktadır. 
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ÖZET 

 

 Bu çalışmanın giriş kısmında Ermeni sorununun tarihçinin sorumluluğu 

çerçevesinde işlenmesi gerektiği, bu konudaki yanıltma çabalarından bahsederek 

propagandanın önemi belirtilmiştir. 

 Birinci Bölümünde; konuya, Birinci Dünya Savaşı’nda Ermenilerin durumu 

ile başlanmıştır. Birinci Dünya Savaşında Sevk ve İskân Kanunu’na neden olan 

gelişmeler, Osmanlı toplum ve kamu düzeni içinde Ermeniler, Batının idarî ve 

hukukî yapıya müdahalesi, Ermeni ve Türk nüfusları ve Osmanlı Devleti’ni Sevk 

ve İskân kararını almaya zorlayan gelişmelere yer verilmiştir. 

 İkinci Bölümde; geçici sevk ve iskân kanunu ve uygulanması, idarî ve 

hukukî açıdan 24 Nisan 1915 kararı, talimatnameler, kararnameler, kanunun 

uygulanmasında kusuru olanların yargılanması, kanun karşısında Batı’nın ve 

Ermenilerin tutumu irdelenmiştir.  

 Üçüncü Bölümde; muhacirlerin durumu, ortamın şartları, bunlara yapılan 

yardımlar gerek Osmanlı arşivleri gerekse yurt dışı arşiv belgeleri kullanılarak 

ortaya konulmuştur.  

 Dördüncü Bölümde; Lozan Anlaşması’ndaki durum incelenmiştir. Lozan 

Barış Antlaşması sırasında Ermenilerin siyasî uğraşıları, Lozan Konferansı 

Azınlıklar Alt Komitesi’nde görüşülen Ermeni konusu, TBMM’ndeki görüşler ve 

Lozan’da Azınlık Hakları (madde 37-45) başlıkları altında konu incelenmiştir. 

 Beşinci Bölümde; İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında Ermeni konusunun 

gelişimine bakılmıştır. İnönü’nün dönemindeki gelişmeler ve çok partili sisteme 

geçişte yaşanan olaylara yer verilmiştir. 

 Altıncı Bölümde; 1965-1985 yılları arasında Ermeni terörü, Ermenilerin 

siyasî ve hukukî durumu, Rumlarla işbirliği, 50 yıl sonra başlatılan yeni terör 

hareketi, ASALA örgütünün kuruluşu ve faaliyetleri ile PKK ile olan ilişkileri 

saptanmaya çalışılmıştır. 
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 Yedinci Bölümde; 1985 sonrasında Ermeni konusu 24 Nisan 2005 tarihine 

kadar olan gelişmelere yer verilmiştir. Konu, Türkiye-Ermenistan ilişkileri, 

Azerbaycan ve Karabağ’ın durumu, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği 

sırasındaki gelişmelere etkisi şeklinde işlenmiştir. Dünya kamuoyunda Ermeni 

konusunun yansıması, sözde katliâm anıtları, yasa tasarıları, ders programlarında 

propaganda faaliyetleri, son dönemde Ermeni lobisi faaliyetlerine yer verilmiştir. 

Ermeni tezi lehindeki girişimler anlatılarak, çözüm yollarının ne olabileceği 

tartışılmıştır. 

 Sonuçta, Ermeni meselesinde Osmanlı Hükümeti’nin almış olduğu 

kararların ve uygulamaların gerekliliği göz önüne serilmiştir. Dost ve kardeş 

ortamında yaşayan bir toplumda, asıl amacın sözde Ermeni soy kırımın 

kullanıldığı yüz yıllık bir politikayla, Türk topraklarını bölmeye yönelik “Doğu 

Sorunu” plânının bir parçası olduğu ortaya konulmuştur. Bu duruma karşı çözüme 

yönelik izlenmesi gereken politikanın ana hatları çizilerek yürütülecek politikaya 

ışık tutulmaya çalışılmıştır. 
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SUMMARY 

 

 At the beginning of this work, it is emphasized that the Armenian Question 

shall be study within the respect of the responsibility of the historian and also it is 

stated that the significant of the propaganda mentioning for misleading the 

Armenian question. 

 In the first part, it has begin with the situation of the Armenians during the 

First World War. It is stated that the developments due to the displacement and 

relocation (sevk ve iskân), the Armenians in the political and social life of the 

Ottoman, the interference of the Western countries to the administrative and 

judicial structure of the Ottoman State, the population datas of the Armenians and 

Turks, and the developments for the necessity of the decision for the displacement 

and relocation by the Ottoman State. 

 At the second phase, it is stated that the application for the displacement and 

relocation law, the decision of 24 April 1915 within the aspect of administrative 

and judicial, regulations, decrees, the judgments of the faulty persons in the 

application of the law, the situation of the Armenians and the western powers 

toward the law. 

 For the third part, the situation of the migratory, conditions of the time, 

reliefs to them are settled with the using of the archival materials from the 

Ottoman and foreign documents. 

 In the fourth part, it has been scrutinized the subjects that the situation of the 

Armenian question during the Lausanne Treaty. The political struggles of the 

Armenians during the meeting of the Lausanne, the negotiations at the Lausanne 

Treaty minorities sub-committee, the negotiations at the TGNA (Turkish Grand 

National Assembly) and the rights of the minorities at Lausanne (articles 37-45).  

 And the fifth part of this work is about the Armenian question during the 

Second World War and afterward it. After the death of Mustafa Kemal Atatürk 
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and during the presidency of Inönü, there had been some events, these are stated 

in this part and also is giving the place for developments during the 

transformation to the multi-national party period.. 

 In the sixth part; the Armenian terror between the years 1965-1985, the 

political and judicial situations of the Armenians in Türkiye, their incorporation 

with the Greeks, the new terrorism after 50 years, the foundation of ASALA and 

its actions then its relations with the PKK subjects are scrutinized. 

 For the sevent part, it is giving the developments for the Armenian question 

between 1985 till 24 April 2005. This issue has been worked within the aspect of 

Türkiye-Armenia relations, the situation of Azerbaycan and Karabagh, the effects 

for the candidateship of Türkiye to the European Union. The reflections of the 

Armenian question at the world agenda, so-called massacre monuments, 

resolutions, propaganda activities towards the lesson books, recent developments 

for the Armenian lobby. And lastly, it is trying to put forward the solutions for the 

Armenian question. 

 In conclusion, it is submitted that the necessity of the decision and 

application of the displacement and relocation law by the Ottoman State. We 

studied that the real aim was to partitiate the Turkish land by using the minorities 

and it is the part of the “Eastern Question” for the centennial policy, for this 

reason the so-called Armenian genocide policy was used in the society which they 

lived at the fraternity and friendly conditions. For the being analytic, it has been 

drawn the main lines for the carrying out of policy, thus trying to illuminate for 

carrying policy in the Armenian Question. 
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KAYNAKLAR 
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1.2.1. Cumhuriyet Arşivi 

 Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü ve Toprak İskan Genel Müdürlüğü 

Katalogları kullanılmıştır. Ayrıntılı olarak metin içinde belgelere ait numaralar 

bulunmaktadır.  

1.2.2. Osmanlı Arşivi 

Dahiliye Nezareti Belgeleri (DH) Katalogunda:  

Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye (DH.EUM.),  

Dahiliye Nezareti İdari Kısım (DH.İD) Belgeleri 

 Dahiliye Nezareti Mektubî Kalemî-Muhaberât-ı Umumiye İdaresi 

(DH.MUİ)   

Divân-ı Hûmayûn, Hatt-ı Hûmayûn Tasnifi (HAT)  

Hariciye Nezareti Defterleri (HR.):  

Hariciye Nezareti Mektubî Kalemî Belgeleri (HR.MKT.) 

Hariciye Nezareti Siyasi Kısım (HR.SYS.) 

Meclis-i Vükelâ Mazbataları (MV.) 

Yıldız Perâkende Evrak Belgelerinde:  

Yıldız Mütenevvî Maruzat Evrakı (Y.MTV.)  
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