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T A K D İ M

O smanlı İmparatorluğu’nun son yılları, tebaayı oluş-
turan bütün halklar için trajik hadiselerin meydana 
geldiği bir dönem olmuştur. Bu dönemde en büyük 
sivil can kayıpları ve nüfus hareketleri Osmanlı coğ-

rafyasında vuku bulmuştur. Balkanlardan Kafkaslara kadar 
birçok bölgede çıkan isyanlar, çatışmalar ve savaşlar sebebiyle 
milyonlarca insan göç etmek zorunda kalmıştır. Şu anki sınır-
larımız dışında bulunan Türk ve Müslüman nüfusun yarısı ölü-
mün, zulmün veya sürgün edilmenin acısını bizzat yaşamıştır.

İnsanlık tarihinin en kanlı savaşlarından olan Birinci Cihan 
Harbi, Türkiye’nin merkezinde yer aldığı bölgede çok ağır yı-
kımlara neden olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu bir taraftan 
topraklarını savunurken, diğer taraftan da Anadolu’daki barış 
ve istikrar ortamını korumaya çalışmıştır. Ancak, Osmanlıyı 
parçalamak amacıyla işgalci güçler tarafından silahlandırılan 
ve kışkırtılan azınlık çeteleri, savaşı da fırsat bilerek yerel halka 
saldırmaya başlamıştır. Van’dan Kars’a, Erzurum’dan Anadolu 
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içlerine kadar pek çok yerde yüzbinlerce sivil, Ermeni çeteler 
tarafından katledilmiştir.

Osmanlı Devleti, artık tahammül edilemez boyutlara ulaşan 
bu katliamları önlemek amacıyla Sevk ve İskân Kanunu çıkar-
mıştır. Kanun kapsamında çetelerin saldırılarının yoğunlaştı-
ğı bölgelerdeki Ermeni nüfusun, geçici olarak başka bölgelere 
kaydırıl masına karar verilmiştir. Anadolu’dan diğer Osmanlı 
topraklarına iskân edilen Ermeni nüfusun bir kısmı savaş son-
rasında gönüllü olarak eski yerleşim mahallerine geri dönmüş-
tür.

Birinci Dünya Savaşı’nın en sancılı döneminde Türk, Kürt, 
Arap ve diğer milyonlarca Osmanlı vatandaşı gibi Ermeniler de 
sıkıntı çekmiştir. Hatta yer değiştirme sırasında salgın hasta-
lıktan, asayiş sorunlarından veya güvenlik güçleriyle girdikleri 
çatışmalardan dolayı hayatını kaybeden Ermeniler de olmuş-
tur. Hangi sebeple olursa olsun kayıpların her biri candır, sayı-
dan öte bir insandır.

Türklerin ve Müslümanların maruz kaldığı onca katliama rağ-
men, 1915 olayları bağlamında yaşanan tartışmalarda hiçbir 
zaman acıları inkâr etmedik, acılar arasında bir hiyerarşi kur-
madık. İhtilaflı meselelere dair gerçeklerin meclis koridorların-
da değil, bilim insanlarının ve tarihçilerin objektif çabalarıyla 
arşiv belgelerinde aranması gerektiğini savunduk. Bir milyo-
nun üzerinde belgeyi bu amaçla tarihçilerin hizmetine sunduk. 
“Adil hafızaya” ulaşmak için muhataplarımıza ortak tarih ko-
misyonu dâhil birçok öneri getirdik. Ancak bu samimi gayret-
lerimizin hiçbirine ne Ermenistan’dan ne de Ermeni diaspora-
sından olumlu bir cevap alamadık. Hatta bu süreçte “soykırım” 
gibi tek taraflı ve mesnetsiz iddiaların parlamentolar eliyle ül-
kemize dayatılmaya çalışıldığına şahit olduk.

Türkiye olarak tarihi olguların, spekülasyonlar üzerinden de-
ğil, somut deliller üzerinden tartışıldığında gerçeklere ulaşıla-
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bileceğine inanıyoruz. Bunun yolunun da arşiv belgelerinin ko-
nunun uzmanlarınca önyargısız, kompleksiz ve objektif olarak 
incelenmesinden geçtiğini düşünüyoruz. Diğer yol ve yöntem-
lerin tartışmayı çözmekten ziyade siyasi ve diplomatik çıkar 
sağlama amacı güttüğü aşikardır. Türk ve Ermeni tarih anla-
tılarının “adil bir hafıza” etrafında birbirine yakınlaştırılması 
halen mümkündür. Türkiye, gerçeklerin ortaya çıkarılması için 
gerekeni yapmaya hazırdır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

TAKDİM     11





Ö N S Ö Z

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı “Türkiye mar-
kasını güçlendirme” hedefi doğrultusunda hakikate 
dayalı bir iletişim zemininde çok boyutlu çalışmala-
ra imza atmaktadır. Ulusal, bölgesel ve küresel ko-

nularda siyaset, medya, akademi ve sivil toplum dünyasından 
aktörlerin ortak platformlarda buluştuğu ve güncel meseleleri 
masaya yatırdığı önemli uluslararası organizasyonlar bu faali-
yetlerin bir boyutunu oluşturmaktadır.

Türkiye’nin politikalarını, uygulamalarını ve yaklaşımlarını 
planlı, sürekli ve etkin bir biçimde dünya kamuoyuna ve kü-
resel muhataplara aktarmaya ve farkındalık yaratmaya büyük 
önem atfediyoruz. Bu çerçevede “Turkey Today Panelleri”, “15 
Temmuz 15 Panel”, “Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı” 
gibi etkinlikler kurumsal misyon ve kamusal sorumluluk dahi-
linde gerçekleştirilen büyük ve önemli organizasyonlardır. 20 

TÜRKİYE KARŞITI BİR ANLATI: 1915 OLAYLARI     13



Nisan 2021 tarihinde düzenlediğimiz 1915 Olayları Uluslararası 
Konferansı’nın da Osmanlı İmparatorluğu’nun tüm milletleri-
nin büyük acılar çektiği Birinci Dünya Savaşı döneminde ya-
şananların bilimsel bir yaklaşımla, uluslararası hukuk ve tarih 
zemininde, adil bir şekilde ele alınması noktasında önemli bir 
zemin oluşturduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda düzenlediği-
miz uluslararası konferansın tebliğlerinin yer aldığı bu kitabı 
yayıma hazırladık. Saygın bilim insanları ve akademisyenlerin 
konuyu bütün boyutlarıyla ele aldığı konferans, Birinci Dünya 
Savaşı esnasında vuku bulan olayların uluslararası kamuoyu-
na doğru, sağlıklı ve etkili bir şekilde anlatılmasına imkan sun-
muştur. 

Konferansta da bir kez daha vurgulandığı üzere, 1915 olayla-
rını tarihî ve hukuki dayanaktan yoksun şekilde “sözde soy-
kırım” olarak tanımlama ve sunma çabası, siyasi hesaplardan 
beslenen bir iftiradan başka bir şey değildir. Nitekim Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi ve Fransız Anayasa Mahkemesi de 
1915 olaylarına ilişkin Ermeni tezlerinin siyasi girişimlerle da-
yatılmasını ifade özgürlüğüne aykırı addetmiştir. 1948 tarihli 
BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi hü-
kümleriyle bağdaşmayan ve uluslararası hukuka aykırı olduğu 
ortaya konulan mesnetsiz iddiaları, sürekli gündeme getirme-
nin dünya siyasetini ve kamuoyunu ipotek altına alma amacı 
taşıdığı açıktır.

1915 Olayları Uluslararası Konferansı’nın sonuçları itibarıyla 
önemli bir görevi ifa ettiğine inanıyoruz. Tarihin ve hiçbir poli-
tikanın yalan üzerine inşa edilemeyeceğinin vurgulandığı kon-
ferans, gerçeğe dayanan adil bir hafıza siyaseti yürütmeye yö-
nelik çağrımızın dünya kamuoyuna duyurulmasında ve medya 
üzerinden geniş kitlelerle paylaşılmasında önemli bir sorumlu-
luğu yerine getirmiştir.

Konferansın ardından Türkçe ve İngilizce olarak hazırladığı-
mız bu kitap da, 1915 olaylarının tarihsel arka planı, hukuki 
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boyutu ve günümüze yansımalarının dünya kamuoyuyla pay-
laşılmasında önemli bir imkan olurken, Ermenilerin kurgula-
dıkları öznel anlatıyı temel alan yaklaşımların ve tarihin yağ-
malanmasının önüne geçilmesine katkı sağlayacaktır. Hakikati 
ortaya koymak adına tüm paydaşlarla sürdürdüğümüz yakın 
ve verimli iş birliği, 1915 Olayları Uluslararası Konferansı’nın 
bir gelenek hâline gelmesine ve kurumsallaşmasına da vesile 
olacaktır. 1915 olaylarının tüm boyutlarıyla hakkaniyetli ve adil 
bir yaklaşımla ele alınmasına zemin hazırlayan bu konferansa 
emek veren çalışma arkadaşlarıma ve tüm katılımcılara teşek-
kür ediyorum.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI

FAHRETTİN ALTUN
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Açılış 

Konuşmaları
KONUŞMACILAR

Birol Çetin

Fahrettin Altun
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1915 Olayları ve 
Ülkemizdeki Arşiv Çalışmaları

Birol Çetin*

Sayın Başkan, Kıymetli Meslektaşlarım ve Değerli Katılımcılar, 
öncelikle hayırlı sabahlar diliyorum ve saygılarımı sunarak 
konuşmama başlamak istiyorum. Elbette, 1915 olaylarının 
yeniden anlatılması, gerçeklerin ortaya çıkarılması çok kıy-

metli ve bu konuda İletişim Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Tabii 
günümüzde gerçeklerin çok fazla kıymeti yok. Öyle anlıyoruz. Algılar 
hep ön planda maalesef. Ne kadar haklı olsanız bile yine haklılığınızı 
sürekli yüksek sesle dile getirmeniz lazım. Malumunuz bugüne ka-
dar birçok çalışma yapıldı. Biz elbette ki haklı olduğumuz bu davayı 
sürekli savunacağız ve yeni nesillere bunları, daha güçlü bir şekilde 
anlatacağız. Yorulmadık, haklıyız fakat devam etmemiz de gerekiyor. 
Öyle anlaşılıyor. Tabii bu tezler 1940’lı 1950’li yıllarda daha çok gün-
deme getirildi. Fakat bizim akademiyamız, bilim dünyamız, hariciye-
miz, diplomatlarımız çok esaslı cevaplar verdiler. Biz kendilerine hep 
şunu söyledik: “Gelin bunu tarihçiler tartışsın, bilimsel olarak bu ko-
nular gündeme gelsin.” Fakat maalesef bu sahadan kaçtılar ve teröre 
sığındılar. Bildiğiniz üzere birçok diplomatımız şehit oldu ve onlara 
da buradan bu vesileyle ruhları şad olsun diyorum. Allah’tan rahmet 
diliyorum. Onların mücadelelerini devam ettireceğimizi söylüyorum. 
Tabii bu da çok büyük bir çelişkidir. Hem haksızlığa uğradığınızı söy-
leyeceksiniz hem de terörden medet umacaksınız. Bugün de bu süreç 
devam ediyor. Maalesef başka terör gruplarıyla iş birlikleri yaparak 

(*) Türk Tarih Kurumu Başkanı
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bu konularda ülkemizin sesini kısmaya çalışıyorlar. Açık söylemek 
gerekirse biz vazgeçmeyeceğiz. Son yıllarda da ülkemiz diplomasi ala-
nında büyük mesafeler katetti ve coğrafi stratejik konumu gereği, bil-
gi birikimi büyük bir devlet olmasının da bunda büyük bir etkisi var.

Afrika açılımından hariciyemizin, diplomasimizin, gücünün çok ar-
tırılmasına, birçok ülkede temsiliyetimizin kazanılmasına kadar bir-
çok alanda Türkiye önemli bir noktada. Onun dışında TİKA, Yurt Dışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, 
Maarif Vakfı gibi kuruluşlarımız 60-70 ülkede artık temsil ediliyor. 
Dolayısıyla uluslararası alanda sesimizin tekrar yükseldiği alanda 
bu sefer ne yaptılar? Siyasete sığınmak mecburiyetinde kaldılar ve 
birçok ülkede Ermeni tezlerinin gerçek olduğu noktasında oradaki 
parlamentoları ikna etmeye çalışıyorlar. Biz bunlarla da mücadele 
ediyoruz. Bizim bu çevrelere yıllardır verdiğimiz bir mesaj var; bunu 
Cumhurbaşkanımız da defalarca söyledi: “Gelin bu işi tarihçiler yap-
sın. Arşivlerimizi açalım, karşılıklı tarihçiler konuşsunlar. Bu işi siya-
sete konu yapmayalım.” Tabii bir de bunun gelecek boyutu var. Bugün 
bunları tartışabilirsiniz ama gelecekte ne olacak? Şu anda Ermenis-
tan’ın içinde bulunduğu durumu da biliyoruz. Bunun kendi milletine 
ve kendi halkına da bir faydası yok. Dolayısıyla bu çağrılarımız, hep 
karşılıksız kaldı. Onlar çağrılarımıza icabet etmediler ama biz çalış-
malarımıza sürekli devam ettik. Bakın bugün ben özellikle yaptığı-
mız çalışmaların sayısını söyleyecektim ama bizzat göstermek için 
buraya envanterimizde ve kütüphanemizde olan kitapları getirdim. 
Kameraman arkadaşımızdan göstermesini rica edeceğim. Sağ tarafta 
biz Türk Tarih Kurumu olarak bugüne kadar yaptığımız çalışmala-
rı buraya getirdik. Aşağı yukarı 117 adet. Diğer tarafımda da özellikle 
Devlet Arşivleri Başkanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımızın ilgili 
birimi olan ATASE, üniversitelerimizin bugüne kadar yapılmış olan 
çalışmaları var.

Bunların hepsini getirdik. Bir de şunu söylemek istiyorum: Bu ça-
lışmalar arşiv belgelerine dayandığı için çok zahmetli çalışmalar. 
Bu çalışmalarda görev alan başta eski Başkanımız Sayın Halaçoğlu, 
Hikmet Bey, -Hikmet Özdemir-, Yusuf Halaçoğlu aramızda. Yapılan 
çalışmalarda onların da çok emeği var. Hepsine teşekkür ediyorum. 
Üniversitelerimiz de çalışmalar yaptılar. Atatürk Üniversitesi, Ankara 
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Üniversitesi… Yine bizim yüksek kurum bünyemizdeki Atatürk Araş-
tırma Merkezimiz de Ermeni meselesiyle ilgili çok ciddi çalışmaları 
var. Tabii YÖK’ü de unutmamak lazım.

Ben son olarak aldığım rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. 
YÖK’ten aldığım bu rakamlara göre aşağı yukarı bugüne kadar Er-
meni meselesi üzerinde 118 adet doktora tezi çalışılmış. Yine aynı 
şekilde 443 adet de yüksek lisans tez çalışması var. Bunların hepsi 
arşive dayalı. İnsanların fikirleri olabilir ama tarih konusunda konu-
şacaksanız her cümlenizin bir referansı olması lazım. Bir dipnotunun 
olması lazım, bir kaynağa dayanması lazım. Onun için çok zahmetli 
işler. Gerçekten bugüne kadar ciddi mesajlar verildi. Ben tekrar tekrar 
emeği geçen tüm hocalarımıza, araştırmacılara teşekkür ediyorum.

Yine Genelkurmay Başkanlığımızın çok kıymetli çalışmaları var. On-
ların da katkılarından ötürü onlara tekrar teşekkür ediyorum. Biz sü-
rekli bunu tarih alanına çekmeye çalıştıkça bu alandan bir kaçış var. 
Olayı siyasete döküyorlar, siyasi alana çekiyorlar. Elbette siyasi alan-
da da ne yapmak istediklerini gayet iyi biliyoruz.

Şunu da söylemek lazım: Bugüne kadar Ermeni meselesinde olsun, 
Yunan meselesinde olsun bu arka plandaki oyuncuların, esas itiba-
rıyla arka plandaki ellerin de biz kim olduklarını gayet iyi biliyoruz. 
Bugüne kadar hep bizim tebaamız olan Ermeniler, Balkan halkları, 
Yunan meselesiyle başlamıştır, daha sonra Orta Doğu’da sürekli onla-
rın arkasına sığınarak bizlerle mücadeleye kalkışıyorlar. Bugüne ka-
dar hiç karşımıza doğrudan çıkamadılar. Onları aslında davet ediyo-
ruz. Bu işler madem siyaset alanında hallolacaksa bizim çok kıymetli 
diplomatlarımız var. Çok tecrübeli siyasetçilerimiz var. Bu alanda da 
biz mücadele edeceğiz. Ama onlardan ricamız şu; kimsenin arkası-
na sığınmadan karşımıza gelsinler. Çünkü burada mazlum insanlara 
zararı dokunuyor, dokundu. Bildiğiniz üzere, Osmanlı coğrafyası çok 
geniş bir alanı kapsıyordu. Maalesef birçok yerden çekilmek zorunda 
kaldık. Çekildiğimiz yerlerde olanları tarih kaydetti. Milyonlarca in-
sanın canına mâl oldu. Hâlen daha oralarda bir huzur sağlanamadı. 
O boşluk henüz dolmadı. Kafkaslara bakın, Balkanlar’a bakın, Orta 
Doğu’ya bakın… Sürekli problem üretiyor. Dolayısıyla biz diyoruz ki 
bunu gelin tarihçiler tartışsınlar, konuşsunlar ve gelecekle bağlantılı 
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olarak konuşalım, sürekli geçmişe takılıp kalıyoruz. Artık tartışılma-
dık, araştırılmadık detay da kalmadı. Sadece Türk arşivleri değil, bu-
güne kadar Tarih Kurumumuz olsun, diğer kurumlarımız olsun yurt 
dışındaki arşivleri de kullandılar. Dolayısıyla açıkça söylemek gere-
kirse artık bakacak belge de kalmadı. Ben çok fazla uzatmak istemi-
yorum. Sözlerimi bitirip, değerli katılımcılara sözü bırakmak istiyo-
rum. Her şeyden önce başta Sayın Başkanımız Fahrettin Altun olmak 
üzere İletişim Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Çok verimli 
olacağını düşünüyorum. Gerçeklerin yanındaysanız, beraberseniz, 
bütün dünya bir araya da gelse her zaman gerçek kazanacaktır. Te-
şekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.
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İnşa Edilen Hafızadan 
Adil Bir Hafızaya:

1915 Olayları

Fahrettin Altun*

ok teşekkür ediyorum. Değerli Katılımcılar, hepinizi say-
gıyla, sevgiyle selamlıyorum. İletişim Başkanlığı olarak 
gerçekleştirdiğimiz 1915 Olayları Uluslararası Konferansı-
na hoş geldiniz. Umuyorum ki bugün burada ortaya kona-
cak olan fikirler gerçeklerin ortaya çıkmasına katkı sağla-

yacaktır. Zira tarih, mütevazı ancak bir o kadar da cesur insanların 
hakikate olan inançları sayesinde doğru okunabilir. Ben kıymetli ka-
tılımcılara ve bu önemli toplantımıza katkı sağlayan, katkı sağlaya-
cak olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum.

Değerli Katılımcılar, geçtiğimiz yüzyılı tarihin önemli kırılma anları-
na sahne olan müstesna bir dönem olarak tanımlayabiliriz. Dünya sa-
vaşları, yıkılan imparatorluklar, değişen sınırlar ve gelişen demokrasi 
hiç kuşkusuz 20’nci yüzyılın kilometre taşları oldu. Dünya, tıpkı ka-
buk değiştirir gibi siyasal açıdan devasa bir dönüşüm yaşadı. Yüzyıl-
lara sari alışkanlıklar, sınırlar ve yönetim biçimleri değişirken büyük 
sancılar da yaşandı. Hemen her coğrafyada yaşanan acılar günümü-
ze sadece tarih kitaplarıyla değil, anne babalardan çocuklarına; ma-
sallarla, anekdotlarla, anılarla da taşındı. Kimi olaylar, mitleştirilip 
gerçekle bağı koparılırken, kimi hadiseler de hak ettiği gerçeklikten 
payını alamadı.

(*) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
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Türkiye Cumhuriyeti’nin her 
alanda temel gayesi, hakikat 
ve adalete hizmettir. Hakikate 
ulaşma isteğimiz siyasal bir 
kazanım için değil, hakikatin 
ta kendisi içindir.
Fahrettin Altun
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20’nci yüzyıl bu anlamda çok önemli bir olaya tanıklık etti ve Birinci 
Dünya Savaşı sonunda üç büyük imparatorluk dağıldı. Osmanlı İm-
paratorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Çarlık Rusyası, 
etkileri günümüze kadar gelen zorlu dönüşümlere uğradılar. Kayıtla-
ra göre 65 milyon askerin seferber edildiği bu ilk küresel savaşta 38 
milyon sivil ve asker hayatını kaybetti. Dönemin düşük nüfus rakam-
larını da hesaba kattığımızda böylesine yüksek bir kayıp, savaşa ka-
tılan tüm ülkelerde kuşkusuz ağır travmalar yarattı. Birçok cephede 
kahramanlıklar sergileyen milletimiz, milyonlarca insanın hayatına 
mâl olan bu savaştan çok ciddi şekilde etkilendi.

Osmanlı milleti, bir bütün olarak İmparatorluğun son döneminde 
olağanüstü zorluklarla mücadele etti. Çanakkale’de, Kafkasya’da, 
Hicaz’da, Filistin’de ve Irak’ta büyük mücadeleler verdik. Osmanlı 
İmparatorluğu da dâhil olmak üzere savaşın bütün cephelerini tarif 
edilmez bir kargaşaya sürükleyen Birinci Dünya Savaşı esnasında ne 
yazık ki Anadolu insanını büyük acılara gark eden hadiseler de ya-
şandı. Aynı dönemde Sarıkamış’ta binlerce askerimiz donarak şehit 
oldu. Kafkasya Cephesi’nde Osmanlı topraklarına saldıran Rus or-
dularıyla çarpışan kuvvetlerimizi, düşmanla iş birliği yapan Ermeni 
çeteleri arkadan vurdu. Osmanlı milletine mensup farklı kesimler, 
vatan davası için güç birliği yaparken kimi yerlerde dönemin düş-
manlarıyla iş birliği yapan bazı unsurlar ortaya çıktı. Doğu Anado-
lu’da yaşanan çatışmalar sonucu Türk ve Ermeni on binlerce insan 
hayatını kaybetti. Bu olaylar üzerine ordunun hareketlerini zorlaş-
tırıcı davranışlarda bulunan, halka saldıran ve düşman ordusuyla 
iş birliği yapan çetelere yataklık eden doğu vilayetlerindeki Ermeni 
kökenli kimi Osmanlı vatandaşları, Osmanlı İmparatorluğu sınırla-
rı içerisindeki Suriye topraklarına gönderilmek üzere 1915 tehcirine 
tabi tutuldu. Savaş koşullarında sivillerin korunması ve vatan savun-
ması amacıyla belirli bölgelerde yaşayan Ermeniler tehcir edildi. Bu 
emniyet tedbiri uygulanırken bütün şiddetiyle süren savaş şartları 
altında ne yazık ki istenmeyen olaylar da meydana geldi. Türklerden 
de Ermenilerden de can kayıpları oldu, acılar yaşandı. Bu yaşanan-
lar günümüze kadar gelen tartışmaların ve hatta iftiraların da teme-
lini oluşturdu. Türkiye Cumhuriyeti olarak Osmanlı İmparatorluğu 
tarafından 1915 yılında kabul edilen Tehcir Yasası’nın uygulanması 
aşamasında yaşanan acıları tüm kalbimizle derinden hissediyoruz.  
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Ermeni vatandaşlarımızın geçen yüzyılda yaşadığı acılara ortak ol-
mayı vicdani ve ahlaki duruşumuzun bir gereği olarak görüyoruz. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği 
gibi “Hep birlikte Türkiye olmanın, acıda ve sevinçte birlik olmaktan” 
geçtiğine inanıyoruz. Bununla birlikte asırlar boyunca barış içinde be-
raber yaşamış Türk ve Ermeni halklarının ortak geçmişini çarpıtarak 
tarihten husumet çıkarmaya tevessül eden bir anlatıyla bugün karşı 
karşıyayız ve biz bu anlatıya karşı çıkıyoruz. Zira biz bu toprakların 
her köşesinde yaşanan acıları önemsiyoruz. Acılar arasında hiyerarşi 
kurmuyoruz, bu acıları birbirinden ayırmıyoruz. Geçmişi, dinî, etnik 
kökeni, mezhebi ne olursa olsun insanların bu topraklarda yüzyıllar-
ca kardeşçe yaşadığını çok iyi biliyoruz. Biz de çok iyi biliyoruz, bütün 
dünya da bunu çok iyi biliyor.

Değerli misafirler, 1915’te ne olduğuna dair tartışmalar 100 yıldan 
fazla bir zaman sonra hâlen devam ediyor. Bunun nedeni de 1915 
olaylarının tümüyle siyasal ve ideolojik bir konu olarak ele alınma-
sına yönelik ısrar ve inattır. Birileri, hadiseyi siyasal ve ideolojik ze-
mine taşıyarak onu emperyal amaçlar için kullanışlı hâle getirmeye 
çalışıyor. Sürekli değişen aktüel siyasal yaklaşımların, yüzyıllık tarihî 
meselelere sağlıklı bakamayacağı çok açıktır. Siyasallaştığında bu 
gibi tarihî konuların, günlük kısır tartışmalara alet edilmesi kaçınıl-
mazdır. Dolayısıyla bugün farklı parlamentoların tartışmalı tarihsel 
meselelerde verdikleri kararlar, onları demokrat yapmaz ancak da-
yatmacı ve zorba yapar. Tarihte yaşanılan acılar da bugünün siyaset-
çileri için ne yazık ki birer çıkar unsuru hâline gelir. Bu da mağdurla-
ra ve yaşadıkları acılara karşı yapılabilecek en büyük saygısızlıktır. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda temel gayesi, hakikat ve adalete 
hizmettir. Bu temel perspektif, yalnızca bugün yaşanan haksızlıklara 
karşı çıkmayı değil, tarihte yaşanmış olaylara da adil bir şekilde yak-
laşmayı gerektirir. 

İşte bu yüzden bizim hakikat mücadelemiz hep altını çizdiğimiz üze-
re pür hakikat içindir. Hakikate ulaşma isteğimiz siyasal bir kazanım 
için değil, hakikatin ta kendisi içindir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
1915 olayları için arşivlerin ortaya konması ve bilimsel yaklaşım çağ-
rısı da buna yöneliktir. Bu bir hakikat çağrısıdır. Dolayısıyla burada 
bizim bu hakikat çağrısında bulunmamız, bu konudaki samimiyeti-
mizin de bir göstergesidir.
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Değerli Katılımcılar, kuşkusuz mağdurlara saygı göstermenin en gü-
zel yolu; tarihe adil hafıza perspektifinden bakmaktır. Bunun yolu 
da geçmişte, geçtiğimiz yüzyılda bu topraklarda tam olarak ne ya-
şandığını şeffaf, dürüst ve muhakkak bilimsel bir biçimde ortaya 
koymaktır. Bu hedefe yönelik en kapsamlı ve samimi adımlar, Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde atılmak-
tadır. Nitekim 2005 yılından bu yana hayatını kaybeden Ermeniler 
için taziyeler en üst düzeyde açıklanmaktadır. Geçtiğimiz yıl, Sayın 

Bugün farklı parlamentoların 
tartışmalı tarihsel meselelerde 

verdikleri kararlar, onları ancak 
dayatmacı ve zorba yapar. Tarihte 

yaşanılan acılar da bugünün 
siyasetçileri için ne yazık ki birer 

çıkar unsuru hâline gelir. Bu da 
mağdurlara ve yaşadıkları acılara karşı 

yapılabilecek en büyük saygısızlıktır. 
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Cumhurbaşkanımızın Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Maşalyan’a 
gönderdiği mektubunda ifade ettiği şu sözleri ben tekrar hatırlatmak 
istiyorum: “Anadolu’nun bağrından doğmuş, birlikteliğimizi görmez-
den gelerek tarihten husumet çıkarmaya çalışan çevreler, hepimizin 
malumudur. Biz birlik, refah ve huzur dolu bir gelecek isterken, bu-
nun için çabalarken niyeti başka olan çevrelere fırsat verilmemesi, en 
önemli dileğimizdir.” Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ifadeleri, son 
derece önemli, vurucu ifadelerdir.

Değerli Katılımcılar, esasen sözde Ermeni soykırımı iftirası, bugün 
post-truth veya hakikat sonrası olarak bilinen olgunun da öncülüdür. 
Bu, gerçeklerle hiçbir bağı olmayan, sadece siyasi hesaplardan besle-
nen bir iddiadır. Bu, duygulara hitap eden, irrasyonel ve gayrimeşru 
bir ithamdır. Kullanışlı bir yalan üzerinden ülkemize saldıranların 
derdinin, Osmanlı Ermenileri ve tarihî mağduriyetler olmadığını çok 
iyi biliyoruz. Bunu da en iyi bu toprakların yiğit evladı Hrant Dink 
şöyle izah etmiştir:

“Kim bizim dostumuz, kim tedavi edecek geçmişte yaşananları? 
Fransız Senatosunun kararı mı? Amerikan Senatosunun kararı mı? 
Bunlar mı bizim dostumuz?” Hrant’ın bu sözleri yaşanan acıların 
emperyalist dürtüler için nasıl kullanışlı bir araç hâline geldiğini, ge-
tirildiğini çok iyi özetlemektedir. Kendisi bunun farkındaydı. Biz de 
bunun farkındayız.

Değerli Misafirler, hangi parlamentonun ne karar verdiğinin, hangi 
yabancı devlet başkanının ne cümle kurduğunun, bizim nazarımızda 
ve hakikatin nazarında bir kıymeti yoktur. Bizim için asıl olan şey; 
geçmişten bugüne bu toprakların evlatlarının kalbinde adil bir şe-
kilde yer alabilmektir. Bu yüzden de hakikatin peşinde koşmaktan 
bir an olsun yorulmayacağız. Dolayısıyla bu konferansın, tarihin yağ-
malanmasının önüne geçmek, 1915’in meydana geldiği tarihsel arka 
planı unutturmamak ve sözde Ermeni soykırımı iftirası üzerinden 
ülkemize diz çöktürme girişimlerine engel olmak adına, önemli bir 
fonksiyon icra edeceğine inanıyoruz. 1915 olaylarının bilimsel bir şe-
kilde incelenerek tarihin doğru anlaşılması, ulusal ve uluslararası ka-
muoyuna doğru şekilde yansıtılması bizim en büyük arzumuzdur. Bu 
bağlamda İletişim Başkanlığı olarak, bütün kurum ve kuruluşlarımız 
olarak elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.
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Bu süreçte bugüne kadar önemli çalışmalar yapan Cumhurbaşkanlı-
ğı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu, üniversitelerimiz, 
ilgili kurum ve kuruluşlarımız, araştırmacılarımız başta olmak üzere 
emeği geçenlere şükranlarımı arz ediyorum. Hakikat ve vicdanın ya-
ralarımızı sarmasını, bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada barış 
ve istikrara katkı sunmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla, 
sevgiyle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın.



30     TÜRKİYE KARŞITI BİR ANLATI: 1915 OLAYLARI



Tarihsel 
Süreçte

1915 Olayları 
ve Ermeni 

Meselesi

KONUŞMACILAR

Yusuf Sarınay 

Seyit Sertçelik 

Mesut Uyar

Oleg Kuznetsov 

Maxime Gauin

I .  O T U R U M

TÜRKİYE KARŞITI BİR ANLATI: 1915 OLAYLARI     31





Giriş

Yusuf Sarınay*

ok Değerli İzleyiciler, sözlerime başlarken Cumhurbaşkan-
lığı İletişim Başkanlığımıza böylesine önemli ve anlamlı bir 
konferansı düzenlediği için teşekkür ediyor ve hepinizi say-
gıyla selamlıyorum. Ben genel bir perspektif çizerek sözü 
çok değerli konuşmacılara bırakmak istiyorum.

Bazı Batılı ve Ermeni çevreler, tarihî olayları belli bir sebep sonuç iliş-
kisi içinde değerlendirmek ve tutarlı bir bütün olarak ele almak ye-
rine; Ermenilerin işine gelen argümanları çekip çıkardıkları bir bilgi 
ambarı olarak kullanmakta ve adeta tarih, 1915’e hapsedilmektedir. 
Böylece Ermeni tehcirinin sebepleri, tehcire giden süreçte Ermeni 
örgütlerinin çıkardığı isyanlar ve yaşanan olaylar, dönemin büyük 
devletlerinin Ermenilere yönelik politikaları adeta unutturulmaya 
çalışılmakta; Osmanlı Devleti’nin, Ermenileri 1915 yılında hiçbir se-
bep yokken tehcire tabi tuttuğu şeklinde bir yaklaşım ortaya çıkmak-
tadır. Bu yaklaşımı takip eden Ermeni diasporasının faaliyetlerinin 
sonucunda, Ermeni tarafında oluşan ve propagandayla, başta Batılı 
ülkeler olmak üzere dünyanın birçok ülkesine sirayet ettirilen tek ta-
raflı bir hafıza oluşturulmuştur. Ermeni diasporasının adeta tartışıl-
maz siyasi bir iman hâline getirdiği bu tek taraflı hafıza oluşturma 
yaklaşımıyla, arzulanan soykırım mitosu; biraz önce değerli Başka-
nımızın da ifade ettiği gibi, hakikatin yerine geçmektedir. Bunun ya-
sama organları tarafından onaylanması, bilimsel araştırma yolunu 
kapatmaya yöneliktir. Burada söz konusu olan tarih inşası, bilme 

(*) TOBB Ekonomi ve Teknoloji  Üniversitesi Rektörü, Tarih Profesörü
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amaçlı değil; hesap sorma amaçlı, yargılayıcı ve mahkûm edicidir. 
Bizi siyasi baskılarla suçluluk psikolojisine sokmaya çalışıyorlar. Hal-
buki biz, tarihte yaşanmış bütün olaylarda olduğu gibi bu olayın da 
her aşamasını özgüven içinde konuşmaya, tartışmaya hazırız. Özel-
likle hükûmetimizin 2005 yılında, Ermeni tarafına ortak tarih ko-
misyonu kurma, arşivleri açma teklifi çok önemliydi. Hâlen önemli. 
Çünkü Türkiye Arşiv Başkanlığı, bütün arşivlerini şeffaf bir şekilde 
açmıştır. Burada ortaya çıkan belgeler, dünyanın pek çok ülkesindeki 
arşivlerle de bilgileri teyit edilir mahiyette gözükmektedir. Bu sebep-
le, Osmanlı Devleti’nin dağılma döneminde yaşanan acılar, topluca 
adil bir hafıza yaklaşımıyla ele alınmalıdır. Biraz önce de bahsedildi: 
Balkanlar’da, Kafkaslar’da, Orta Doğu’da ve Anadolu’da yaşanan bu 
katliamlar çerçevesinde Ermeni meselesini de dönemin geniş ve be-
lirleyici olan gelişmeleri içinde, özellikle de Birinci Dünya Savaşı gibi, 
büyük resmin içinde değerlendirmek gerekmektedir. Çünkü Ermeni 
meselesi, Berlin Antlaşması’yla uluslararası bir mahiyet kazanmış ve 
daha sonra Ermeniler, bu uluslararası destekten cesaret alarak Os-
manlı Devleti’nde, özellikle Doğu Anadolu’da; önce özerk, daha son-
ra bağımsız bir Ermenistan kurmak amacıyla harekete geçmişlerdir. 
Ancak Ermeniler, Osmanlı Devleti’nin hiçbir yerinde çoğunluğa sahip 
değillerdi. Bu sebeple, ihtilalci silahlı terörizmi mücadele metodu ola-
rak seçen örgütler kurarak 1890 yılından itibaren isyanlara başlamış-
lardır. Özellikle Erzurum, Merzifon, Sason, Kayseri, Yozgat, Harput 
gibi imparatorluğun pek çok önemli bölgesinde; Padişah II. Abdülha-
mid’e suikast de dâhil olmak üzere, 1890’lı yıllardan 1900’lü yıllara 
kadar 40’tan fazla isyan çıkararak ve terör olayları gerçekleştirerek 
Anadolu’yu adeta yangın yerine çevirmişlerdir. Bu isyanlara rağmen 
Ermeni toplumunun önemli bir kısmının devlete sadık kaldığının, Er-
meni komitelerinin onlara da baskı ve terör uyguladığının altını bura-
da özellikle çizmek lazım. Osmanlı merkezî yönetiminde 1900’lerde, 
üç binden fazla üst düzey bakan, paşa, akademisyen, milletvekili gibi 
pek çok insanın görev yaptığını da burada vurgulamak gerekir.

1909 Adana Olayları, II. Meşrutiyet dönemindeki sakin ortamı boz-
muş; Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşları’nda aldığı ağır yenilgi, Er-
meni komitelerini cesaretlendirerek Avrupa devletlerinin desteğiyle 
devlet kurma faaliyetlerini artırmalarına neden olmuştur. Bu konuda 
önemli bir kırılma noktası, önemli bir gelişme; 8 Şubat 1914 tarihinde, 
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Doğu Anadolu vilayetlerinde Ermeniler lehine reform yapılmasını ön-
gören Yeniköy Antlaşması’nı, Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletle-
rin baskısıyla imzalamak zorunda kalmasıdır. Bu antlaşmayla iki ya-
bancı müfettiş atanmıştır. Antlaşma ile reform yapılacak vilayetlerin 
Osmanlı egemenliğinden çıkarılmaya çalışıldığı açıkça görülmektedir 
ki bugün Sivas’tan itibaren 20 vilayetimizle birlikte bütün Doğu Ana-
dolu’yu kapsayan bir reform bölgesi öngörülmektedir. Eğer bu antlaş-
ma uygulansaydı -ki Birinci Dünya Savaşı sebebiyle uygulanamadı- 
Anadolu bölünmüştü. Nitekim bu oturumlarda da tartışacağımız gibi 
tehcirin sebeplerinden birisi de, Anadolu’nun daimî olarak Türkler ve 
Ermeniler arasında parçalanmasının önüne geçme konusudur. Birin-
ci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Ermeni milliyetçilerinden oluşan 
Ermeni Gönüllü Alayları, amaçları olan bağımsız Ermenistan’ın ku-
rulmasını büyük bir fırsat olarak görüp Rus ordularıyla birlikte, özel-
likle Andranik Ozanyan, Erzurum Milletvekili Karekin Pastırmacıyan 
gibi -bu sayıları çoğaltabiliriz- kişilerin komutasında Osmanlı Dev-
leti’ne karşı savaşmışlardır. Yani 1915 yılının bahar aylarına geldiği-
mizde, Ermeni komiteleri tarafından çıkarılan isyan, sabotaj ve terör 
olayları; birçok cephede savaşmakta olan Osmanlı Devleti’nin millî 
güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit olarak ortaya çıkmıştır. Rus ordu-
sunun Doğu Anadolu’da ilerleyişi sırasında, Osmanlı ordusunun geri 
hattını kesmek amacıyla Sivas ve Erzincan’daki isyan ve sabotajlar 
artmış; Rus işgaline giren Kars, Ardahan ve Nahcivan bölgelerinde 30 
bin Müslüman Türk, Ermeni komiteleri tarafından şehit edilmiştir. 

Daha sonra bu katliamlardaki kayıp sayısı, 525 bin kişiye kadar çıka-
caktır. Devlet Arşiv Başkanlığımızın yayınladığı belgelerde bu, açıkça 
görülmektedir. Tam bu sırada, Çanakkale Savaşları ile İstanbul’un 
dahi tehlike altına girdiği bir dönemde, Zeytun, Bitlis, Siirt, Muş ve 
Erzurum’un ardından Van isyanı patlak vermiş; 18 Mayıs’ta şehir iş-
gal edilerek yakılıp yıkılmış, binlerce Müslüman Türk öldürülmüştür. 
Kalenin arkasında, eski Van´da, bunu çok net görürüz. Bu arada İs-
kenderun Körfezi’ne çıkarma yapmayı planlayan İtilaf Devletleri ile 
Ermeniler arasındaki yazışmalardan Osmanlı hükûmetinin haberdar 
olması tedirginliği artırmıştır.

Buradan şuna gelmek istiyorum: 1915 yılı mayıs ayına kadar Osmanlı 
Devleti’nde, devletçe karar verilmiş genel bir tehcir, yani sevk ve iskân 
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Ermeni tehciri; önceden 
planlanmamış, fiilen ortaya 
çıkan isyanlara ve düşman 
ordularıyla iş birliğine karşı 
alınan geçici bir tedbirdir.
Yusuf Sarınay
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politikası bulunmamaktadır. Bunu, 2 Mayıs 1915 tarihli Başkuman-
danlığın Dâhiliye Nezaretine yazdığı yazı da zaten teyit etmektedir. 
Dolayısıyla Ermeni tehciri; önceden planlanmamış, fiilen ortaya çı-
kan isyanlara ve düşman ordularıyla iş birliğine karşı alınan geçici bir 
tedbirdir. Önceden planlanmadığı için 1915 yılı bütçesine dahi ödenek 
konulmamış; nitekim mayıs ayı başlarında, Zeytun ve Maraş civarın-
da isyan eden Ermeniler Konya’ya sevk edilmiştir. Fakat burada da 
toplu halde bulunmaları ve ordunun ikmal yollarını kesme girişimle-
ri üzerine, Ermenilerin savaştan uzak olan güney bölgelerine -Musul, 
Zor, Suriye, Halep gibi- sevk ve iskânları, 27 Mayıs 1915 tarihli geçici 
kanunla başlamıştır. Tehcir kararına rağmen, 300 bin Ermeni tehcir-
den muaf tutulmuş; başta İstanbul olmak üzere, mal ve eşyaları koru-
ma altına alınmış, satılanların bedelleri mal sandıklarına yatırılmıştır 
ki 1918 yılında dönenlere, bunun önemli miktarının iade edildiği bel-
gelerden görülmektedir.

Tehcir bölgesinde uluslararası kuruluşların Ermenilere yardım dağıt-
masına da izin verilmiş; tehcir sırasında Ermenilere kötü davranan, 
mallarını gasp eden, ölümlerine neden olan 1.673 kişi, Osmanlı Dev-
leti’nde 1915-16 yıllarında, vilayetlerde savaş içinde kurulmuş olan Di-
van-ı Harplerde yargılanmıştır.

Yargılananlar içerisinde 528 asker, polis gibi güvenlik görevlisi; 170 
kaymakam, nahiye müdürü, mal müdürü, sevk memuru gibi kamu 
görevlisi; 975 “çete” diye tabir edeceğimiz halktan kişi bulunmaktadır. 
Bu yargılamalar sırasında, 67 idam, 524 hapis, 68 kürek cezası veril-
miştir. 1915-16 yıllarında yapılan bu yargılamalara baktığımızda, yok 
etme veya katliam yapma amacında olan bir merkezî yönetimin, Os-
manlı yönetiminin; Ermenilere karşı suç işleyen veya ihmali görülen 
kamu görevlilerini görevden alması ve cezalandırması konusunda bu 
kadar hassas davranması mümkün müdür?

Bizim ısrarla bu soruyu sormamız ve hakikati ısrarla savunmaya 
devam etmemiz gerektiğini söylüyor ve şimdi sözü çok değerli ko-
nuşmacılara bırakıyorum. Öncelikle çok değerli Sayın Prof. Dr. Seyit 
Sertçelik’e söz vermek istiyorum. Kendisi Cumhurbaşkanı Başdanış-
manı, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesidir ama biz onu, özel-
likle Ermeni konusunda yaptığı çok ciddi çalışmalarla, akademisyen 
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kimliğiyle de yakından tanımaktayız. Doktorasını Rusya’da yapmış-
tır. Özellikle Rus belgelerine ve Ermeni belgelerine hâkim olan, uzun 
yıllar süren çalışmalarıyla bilinmektedir ki bunu iki kıymetli eserle 
taçlandırmış ve bizlerin istifadesine, bilim dünyasının istifadesine 
sunmuştur. Ben sözü fazla uzatmadan Sayın Seyit Sertçelik’e söz ver-
mek istiyorum. Buyurun Değerli Hocam.
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Ermeni İddiaları
ve Gerçekler

Seyit Sertçelik*

Sayın Başkan, Çok Değerli Meslektaşlarım, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. Çok kıymetli Yusuf Hocam, kapsamlı bir giriş 
yaptılar. Özellikle Osmanlı arşiv belgeleri üzerine, gerçekten 
güzel kurgulanmış, 1915 olaylarının kapsamlı bir analizini 

bizlere sundular. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Değerli Meslek-
taşlarım, 1915 olaylarını anlayabilmemiz için ben sizleri çok kısaca, 
biraz gerilere götürmek istiyorum. Zira 1915 olayları bir sonuç.

Bizlerin, uluslararası camia olarak 1915 olaylarını sonuç üzerinden 
değerlendirirken biraz hataya düştüğümüz kanısındayım. Çünkü 
Ermeni sorunu çok eskilere gitmektedir. Osmanlı Devleti dönemin-
de Ermenilerin kitlesel olarak gerçekleştirmiş oldukları ilk kitlesel 
katliam, 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı döneminde yaşanmıştır. Rus 
orduları Doğu Anadolu’yu işgal ettiklerinde, Doğubeyazıt’ta binden 
fazla sivil Müslümanın, komşuları olan Ermeniler tarafından katle-
dildiğini görüyoruz. Osmanlı tarihinde “millet-i sadıka”, yani sadık 
millet olarak ifade edilen Ermenilerin “millet-i sadıka” vasıflarının, 
1828 yılında binden fazla sivil Müslümanın katledilmesiyle sona er-
diği kanısındayım. Zira binlerce insanı katlettikten sonra, bu sadık 
millet vasfı devam edemez. Değerli Meslektaşlarım; ben bu bilgilere 
Rus Genelkurmayının o dönemde kendilerine bağlı olan Varşova’da 
yayımlanmış olduğu bir Genelkurmay yayınından ulaştım. Bir baş-
ka deyişle Rus ordularının Doğubeyazıt’ı işgal ettikleri dönemde  

(*) Cumhurbaşkanı Başdanışmanı,  Tarih Profesörü

I. OTURUM     39



Ermenilerin binden fazla sivil Müslümanı katlettikleri bilgisi, Rus Ge-
nelkurmayının kitabında yazılıdır. Bunun önemli olduğunu zannedi-
yorum. Hepinizin bildiği gibi, 1826-27 İran-Rus Savaşı, İran’da yaşa-
yan Ermenilerin Rus ordusuna yapmış oldukları yardımlar sayesinde 
İran tarafından kolaylıkla kazanılmıştı. Savaşın akabinde, İran’da 
yaşayan 40 bin Ermeni’nin günümüzdeki Ermenistan Cumhuriyeti 
topraklarına göç ettiklerini görüyoruz.

Değerli Arkadaşlar, 1828‘lerden önce Ermenice kaynaklara baktığımız 
zaman, bölgenin yüzde 85 veya 90 oranında, tamamıyla bir Müslü-
man Türk yurdu olduğunu görüyoruz. Bugün Ermenistan’ın başkenti 
olan Erivan’da, Revan Hanlığı topraklarında, 1828’lerden önce yüzde 
90 oranında Müslüman-Türk nüfusu hâkimken; 1827 yılında İran’dan 
40 bin Ermeni’nin bilinçli olarak bölgeye göç ettirilmesiyle bölgenin 
demografik yapısı, bilinçli olarak Ruslar tarafından değiştirilmeye ve 
orada bir tampon bölge kurulmaya başlanır. Rusya, İran Savaşı’nı ka-
zandıktan sonra hiç vakit kaybetmeden Osmanlı Devleti’ne karşı yeni 
bir savaş açar. 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı’nda da Doğu Anadolu’da 
yaşayan Ermenilerin bütün imkânlarını, Rus ordusunun kazanması 
için onların lehine seferber ettiklerini görüyoruz. Ermenilerin Rus-
lara sağlamış oldukları maddi, manevi, askerî, ekonomik yardımlar 
sayesinde, Rus ordusu bu savaşı da kazanmıştır. Savaşın akabinde, 
Doğubeyazıt’ta binden fazla sivil Müslüman’ın Ermeniler tarafından 
katledilmesi olayı sebebiyle kendilerinden intikam alınacağını düşü-
nen 90 bin Ermeni’nin, Doğu Anadolu vilayetlerinde yaşamış olduk-
ları topraklardan ayrılarak Rus Kafkasya’sına göç etmek istediklerini 
görüyoruz. Ancak Osmanlı Devleti, son derece hoşgörülü bir devlet 
olması hasebiyle ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşları vazgeçirme-
ye çalışmış; ancak Ermeniler özellikle kan davalarının çok güçlü ol-
duğu bölgede, Kürt aşiretlerinin kendilerinden öç alacağı kaygısıyla 
ülkeden ayrılmışlardır. 40 bini İran’dan, 90 bini de Osmanlı Devle-
ti’nden Kafkasya’ya göç eden Ermeniler, bölgenin demografik yapı-
sını yavaş yavaş değiştirmeye ve orada tampon bir Ermeni bölgesi 
oluşturmaya başlamışlardır. Tarihî belgelerden çıkarmış olduğumuz 
bu sonuçlar önemlidir.

Benim Ermeni Patrikhanesi kayıtlarından çıkarmış olduğum ve 
önemli olduğunu düşündüğüm bir bilgi var, onu da sizlerle paylaşmak 
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isterim: 1851-1871 yılları arasında Osmanlı Devleti’nde yaşayan Erme-
nilere karşı suç teşkil eden toplam 479 adet cürüm olayı olduğunu gö-
rüyoruz. Değerli Meslektaşlarım, 20 yılda, Osmanlı Devleti’nde, Tür-
kiye’de yaşayan Ermenilere karşı, öldürme, tecavüz, bazı yaralamalar, 
vergi suistimalleri tarzında adi suç teşkil eden toplam 479 adet olay 
var. Yani şöyle bir sorun olabilir: Bir olayda binlerce, on binlerce hat-
ta yüz binlerce insan öldürülebilir. Ama Osmanlı Devleti döneminde 
Ermenilere yönelik böyle kitlesel bir öldürme olayının olmadığını ke-
sinlikle biliyoruz. Dolayısıyla bu sorun, yersiz bir sorun olarak karşı-
mıza çıkıyor. 20 yılda, Ermenilere karşı bireysel mahiyette 479 adet 
suç teşkil eden olayın olması; Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrimüs-
limlere, özellikle de Ermenilere karşı, sistematik olarak bir katliamın 
kesinlikle olmadığının en güzel kanıtı. Bu kanıt Ermeni Patrikhane-
si’nden çıkarılmış olan bu belgelerde yatıyor. Ben aynı yıllarda Rus ar-
şivlerinde benzer bilgiler var mıdır diye Kafkasya bağlamında bütün 
dosyaları inceledim ancak herhangi bir bilgiye ulaşamadım.

Daha sonra Rus Kafkasya Genel Valisi’nin Rus Çarı’na sunmuş olduğu 
bir dosyada; 1903-1912 yıllarında, Rus Kafkasyası’nda, bir yılda top-
lam 9 bin adet suç teşkil eden olayın olduğunu görüyoruz.

Değerli Arkadaşlar, Güney Kafkasya’da Azerbaycan Türkleri, Gür-
cüler ve Ermeniler yaşamaktaydı. Azeri Türklerinin nüfusunun bi-
raz daha fazla olmasıyla birlikte, Gürcüler ile Ermenilerin nüfusları 
eşitti. Ortalama bir bölme işlemi yaptığınız zaman, aşağı yukarı, bir 
yılda Ermenilere yönelik 3 bin adet suç teşkil eden olayın olduğunu 
görüyoruz. Rusya’da, Kafkasya’da, bir yılda 3 bin adet olay olurken 
Osmanlı Devleti’nde 1851-71 yıllarında toplam 479 adet olayın olması; 
1890’lara kadar Osmanlı Devleti’nin kesinlikle bir Ermeni sorununun 
olmadığının en güzel göstergelerinden bir tanesidir.

1890’larda Anadolu’da başlayan Ermeni isyanları döneminde, Ermeni 
tarihçileri; sanki ağız birliği etmişlercesine Türkiye’de 300 bin Erme-
ni’nin soykırıma, katliama uğratıldıkları yalanını ortaya atmışlardır.

1890 isyanlar döneminden 1909 Adana Olayı’na kadar 300 bin Erme-
ninin katledildiği savı kesinlikle bir yalandır. Nitekim Doğu Anadolu’da 
görev yapan başta Mayevsky gibi Rus Konsolos ve istihbaratçıların son 
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Rus ve Ermeni kaynaklarına 
baktığımız zaman, savaş 
döneminde 300 bin Ermeni’nin 
İstanbul başta olmak üzere, 
batı vilayetlerinde sağ salim 
yaşamlarını devam 
ettirdiklerini görüyoruz.
Seyit Sertçelik
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derece becit ifadeleri var. Rus istihbaratçıları ve diplomatları şunları 
söylüyorlar: “Ermeniler, kayıpları bağlamındaki sayılara bir sıfır ilave 
ederler. Herhangi bir köyde, kasabada, bir tane Ermeni öldürüldü ise 
bir sıfır ilave etmek suretiyle 10, 10 kişi öldüyse bir sıfır ilave etmek 
suretiyle 100 tane Ermeni’nin öldüğü yalanını beyan ederler.” Dolayı-
sıyla Mayevsky’nin ve diğer Rus istihbaratçılarının, konsolosların bu 
beyanları son derece önemlidir.

1914 yılına geldiğimiz zaman, Birinci Dünya Savaşı başlamış; savaşa 
henüz Osmanlı Devleti dâhil olmamıştı. Birinci Dünya Savaşı’nın baş-
lamasını Ermenilerin, son derece coşkuyla ve heyecanla karşıladık-
larını görüyoruz. İnsanların büyük bir savaşı coşkuyla ve heyecanla 
karşılamalarının hiçbir mantıklı açıklamasının olduğu söylenemez. 
Ancak “hasta adam” olarak ifade edilen Osmanlı Devleti’nin tarih 
sahnesinden silinme anının yaklaştığı düşüncesine kapılan Ermeni 
aydınları, özellikle de Taşnaklar, bu savaşın sonunda Anadolu top-
rakları üzerinde en azından özerk ya da bağımsız bir Ermeni devle-
ti kurulacağı düşüncesine kapılmıştır. Bu düşünce, onları ileriki dö-
nemlerde Osmanlı Devleti’ne karşı neredeyse topyekûn cephe almak 
suretiyle savaşmaya yöneltmiştir. 

Değerli Arkadaşlar, “hasta adam” olarak nitelenen Osmanlı Devle-
ti’nin mirasını paylaşma derdine düşen sömürgeci devletlerin Tür-
kiye üzerindeki projelerini gerçekleştirebilmeleri için, hastaya son 
darbeyi vuracak yardımcı iç güçlere ihtiyaç duyuluyordu. Sömürgeci 
Batılı devletler, özellikle de Çarlık Rusyası, Osmanlı Devleti’ne içeri-
den son darbeyi vuracak iş birlikçi güç olarak Osmanlı Ermenilerini 
görmüştü. Ermeniler ise uzun bir süredir hayal ettikleri, en azından 
özerk ya da bağımsız bir devlete kavuşmak adına, kendilerine biçilen 
bu rolü uygun bulmuşlardı. Nitekim Birinci Dünya Savaşı’nın başla-
ması, Ermeni ileri gelenlerince “kaçırılmaması gereken tarihî bir an 
ve fırsat” olarak görüldü. 1914 tarihi, Ermeniler açısından tarihî bir an 
ve fırsattı.

Osmanlı Devleti birçok cephede düşmanla savaşırken Rusya’nın si-
lahlandırdığı Ermeniler, bir taraftan Kafkasya Cephesi’nde Osmanlı 
ordusuna karşı savaşmışlar; diğer yandan ülkede çıkarmış oldukları 
geniş kapsamlı isyanlarla cephe gerisini tehlikeye düşürmüşlerdir. 
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Sadece Zeytun ve çevresinde, 40 bin silahlı isyancı Ermeni’nin Os-
manlı Devleti’ne karşı isyan ettikleri ve savaştıkları bilgisine, Rus ve 
Ermeni kaynaklarınca sahibiz. Kafkasya Cephesi’nde Rusların silah-
landırdığı, büyük çoğunluğu Osmanlı uyruklu olan yaklaşık 10 bin 
Ermeni’nin, gönüllü birlikler bünyesinde Osmanlı ordusuna karşı 
savaştığını görüyoruz. Bu birliklerin dışında Rus ordusunda savaşan 
Ermenilerin sayısının bazı Ermeni tarihçilerine göre 150 bin, bazıla-
rına göre ise 300 bin civarında olduğu rahatlıkla söylenebilir. Kimi 
Ermeni yazar ve tarihçilerin ifadesiyle; 1914 tarihinde, Birinci Dünya 
Savaşı’nda, Ermenilerin İtilaf Devletleri safında bir taraf ve küçük 
müttefik olduklarını görüyoruz. Bu da son derece önemlidir. Ermeni-
ler savaş döneminde İtilaf Devletleri nezdinde bir taraf ve küçük müt-
tefik olmuşlar ve savaşın İtilaf Devletleri tarafından kazanılması için 
üzerlerine düşenin fazlasını, çok açık ve net olarak yapmışlardır. Çar-
lık orduları ile iş birliği yapan Ermeniler; Van’ın Rus ordusunun eline 
geçmesini sağlamakla kalmamış, on binlerce Müslümanı da katlet-
mişlerdir. Osmanlı hükûmeti Ermeni Patriği’ni, mebuslarını, ileri ge-
lenlerini uyararak Ermenilerin Müslüman katliamına devam etmeleri 
halinde gerekli önlemlerin alınacağını bildirmiş ancak yapılan uya-
rılar bir sonuç vermemiştir. Bunun üzerine 24 Nisan 1915 tarihinde, 
bilinen Ermeni tehciri kararından önce, 235 Osmanlı uyruklu Ermeni 
tutuklanmış, Çankırı ve Ayaş cezaevlerine gönderilmiş; ardından 27 
Mayıs 1915 tarihinde çıkarılan Sevk ve İskân Kanunu ile Ermeniler ya-
şamış oldukları topraklardan devlet güçleriyle, ülkenin daha güvenli 
Suriye ve Mezopotamya bölgelerine doğru sevk edilmişlerdir. Büyük 
çoğunluğu, sevk edildikleri bölgelere sağ salim gelmişlerdir.

Osmanlı Devleti’nde, 1914 resmî nüfus verilerine göre, Türkiye’de ya-
şayan Ermeni nüfusunun 1 milyon 300 bin olduğunu görüyoruz. Rus 
arşivlerinden çıkarmış olduğum bilgileri aktarıyorum: Resmi Rus is-
tatistiklerine baktığımız zaman, özellikle Genelkurmay ve diğer ista-
tistiklere, Ruslar da Osmanlı Devleti’nde yaşayan Ermenilerin sayısı-
nı 1 milyon 300 bin olarak belirtirler. Bu son derece önemlidir. Çünkü 
Rusya, Çarlık Rusyası, 1830’lardan itibaren çok hummalı projeler ge-
liştirmek suretiyle başta İstanbul olmak üzere, Anadolu toprakları-
nı işgal etme planları yapmaktaydı. Anadolu’nun âdeta fotokopisini 
çeken Rus istihbaratçı ve diplomatları; yeraltı, yerüstü zenginlikleri, 
ordu birliklerinin nerelerde bulundukları, su kaynakları, iklim bilgileri 
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tarzında her türlü bilgileri not etmişlerdi. Özellikle de ülkede yaşayan 
gayrimüslimler ve Ermeni sayılarının abartılmadan, çok doğru bir 
biçimde ortaya çıkarılması için Rus Genelkurmayı tarafından Türki-
ye’de görev yapan istihbaratçı ve diplomatlara emir verilmişti. Çünkü 
Rus ordusu Osmanlı Devleti’yle savaşa tutuşup Türkiye’ye geldiği za-
man, Ermenilerin kendilerine yardımcı olacaklarını bildiğinden; Rus 
ordusu Genelkurmayı, herhangi bir sürprizle karşılaşmak istemiyor-
du. Sayıların bu açıdan son derece doğru tespit edilmesi gerekiyordu. 
Dolayısıyla Rus kaynaklarının Osmanlı Devleti’nde yaşayan Ermeni 
sayısını 1 milyon 300 bin olarak vermiş olması son derece önemlidir 
ve Ermenilerin gerçek sayısının 1 milyon 300 bin olduğunu rahatlıkla 
ifade edebilirim. Rus resmî verilerine göre, 1915 yılında Türkiye’den 
360 bin Ermeni’nin sağ salim Rus topraklarına, Kafkasya’daki Erivan 
bölgesine göç etmiş olduklarını görüyoruz. Bu göç edenlerin içerisin-
de, Türkiye’den Kafkasya’ya gidenlerin arasında, 40 bin Ermeni’nin 
Erivan merkezli topraklarda bulaşıcı hastalıklardan, açlıktan ve so-
ğuk iklim şartlarından hayatlarını kaybettiklerini görmekteyiz. Yani 
Türkiye’den ayrılmışlar, Rusya’da 40 bin kişi hayatlarını kaybetmiş. 
Bunun ne katliamla ne soykırımla herhangi bir ilgisinin olmadığı açık 
ve net olarak ifade edilebilir. Değerli Arkadaşlar, Türkiye’de yaşayan 
1 milyon 300 bin Ermeni’ye ne oldu? Yine Rus ve Ermeni kaynakla-
rına baktığımız zaman, savaş döneminde 300 bin Ermeni’nin Türki-
ye’de sağ salim yaşamlarını devam ettirdiklerini görüyoruz. Özellikle 
İstanbul başta olmak üzere, batı vilayetlerinde 300 bin Ermeni, bu-
runları dahi kanamadan hayatlarını idame ettirmişlerdir. Yine Rusya 
Göçmen İdaresinin resmî verilerine göre, Türkiye’den Rusya’ya giden 
Ermeni sayısının 360 bin olduğunu görüyoruz. Net 360 bin Ermeni, 
Türkiye’den Rusya topraklarına göç etmiştir. Savaştan önce Rus ordu-
suna katılmak için Türkiye’den ayrılıp Balkanlar üzerinden Rusya’ya 
giden binlerce Ermeni gencin de olduğunu biliyoruz. Bunların sayısı 
binlerce. Ayrıca savaştan önce, Rusya’da ve Avrupa’da ekmek parala-
rını kazanabilmek için oralarda işçi olarak bulunan Ermenilerin ol-
duğu da bilinmekte. Keza savaş döneminde İran’a gidenlerin olduğu-
nu da biliyoruz. İran arşiv belgelerine hâkim olmadığımızdan dolayı 
bunların sayısını net olarak söyleyememekle beraber; Türkiye’den 
ayrılan 360 bin Ermeni, savaştan önce Rusya ve Avrupa’da bulunan 
Ermeni gençleri, savaşmak için 1914’ten önce Türkiye’den Rusya’ya ve 
İran’a gidenler ile birlikte Türkiye’den ayrılan Ermenilerin sayısının  
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1914-15 yıllarında 500 bin kişi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu 
net bilgidir değerli dostlar. Şimdi, 500 bin Ermeni Türkiye’den ayrıl-
mış, 300 bin Ermeni Türkiye’de yaşamaya devam ediyor; 800 bin sa-
yısına ulaştık. 300 bin kişinin de sağ salim Türkiye’de yaşamaya de-
vam ettiklerini söylemiştim. 1 milyon 100 bin kişiye ulaştık.

Rus ve Ermeni kaynaklarından yaklaşık 8 yılda yüzbinlerce belgeden 
çıkarmış olduğum sonuca göre, Birinci Dünya Savaşı’nda, Osmanlı 
Devleti’nde Ermenilerin toplam kaybının 150 bin olduğunu görmekte-
yiz. 150 bin civarında bir kayıp var. Ancak 1890 yıllarındaki Rus istih-
baratçı ve diplomatların ifadesiyle Ermeniler, kayıpları bağlamındaki 
sayılara bir sıfır ilave etme alışkanlığı ve geleneğini, Birinci Dünya Sa-
vaşı döneminde de aynen devam ettirmişlerdir. 150 bin sayısına bir 
sıfır ilave etmek suretiyle, Türkiye’de 1 milyon 500 bin Ermeni’nin öl-
düğü yalanını dünyaya lanse ederek bugüne kadar bu yalanla bizi uğ-
raştırmaktadırlar. Değerli Arkadaşlar; asıl Ermeni kaybının, Kafkas-
ya’da bulaşıcı hastalık, iklim şartları ve soğuktan ölen 40 bin kişinin 
dışında, cephelerde savaşan Ermeniler olduğunu size rahatlıkla söy-
leyebilirim. Ermeni kaynaklarına baktığımız zaman, Rus kaynakları 
da bunları teyit ediyor. Osmanlı Devleti’ne karşı Kafkasya’da savaşan 
Rus üniformalı Ermenilerin sayısı, ki bunların çoğu Osmanlı uyruk-
lu Ermeni, 150 bin ile 300 bin arasında değişiyor. Farklı Ermeni ta-
rihçilerinin bazıları 150 bin, bazıları 300 bin sayısını vermektedirler. 
Yani 150 bin ile 300 bin arasında. Önemli bir Ermeni tarihçisi var: S. 
Vartanyan. Anılarında Osmanlı Devleti’ne karşı Kafkasya’da 200 bin 
Ermeni’nin savaştığını ve bunların büyük bir çoğunluğunun cephe-
lerde Osmanlı Devleti’ne kurşun atarken kurşun yediklerini ve hayat-
larını kaybettiklerini söyler. Dolayısıyla cephede Osmanlı ordularına 
karşı Rus ordularıyla birlikte kurşun atarken kurşun yiyen Ermenile-
rin sayısı yüz binlerce. En azından 100 bin olduğunu rahatlıkla söy-
leyebilirim. Dolayısıyla 150 bin civarındaki Ermeni kaybının büyük 
bir bölümünü, cephede Osmanlı Devleti’ne kurşun atarken kurşun 
yiyen Ermenilerin oluşturduğunu söylemek mümkün. Keza, 9 tane 
Ermeni gönüllü birliği var. Bunların tamamı Osmanlı uyruklu Ermeni 
ve sayıları 10 bin civarında. Van’ın Rus ordularının eline geçmesinde 
öncü birlikler olarak görev yapmaktaydılar. Bunlar, belki de dünya 
tarihinin görmüş olduğu en eli kanlı haydutlardan oluşan birlikler-
di. Bölgede, Yusuf Hoca’mın söylemiş olduğu gibi, 500 bin civarında 
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Müslüman kaybı var. Van ve çevresinde yüz binlerce insanın kanına 
giren bu Ermeni katilleri, Osmanlı Devleti döneminde büyük acılar 
yaşanmasına neden olmuşlardır. 

Sovyet döneminin önemli tarihçilerinden Ermeni asıllı B. A. Bor-
yan’ın, bana göre Birinci Dünya Savaşı olaylarını son derece güzel 
özetleyen, hülasa eden bir becit ifadesi var. Onu sizlerle paylaşmak 
isterim. Boryan’ın ifadesiyle, “Ermenilerin isyan etmeleri, onların ta-
rihî ve hukuki bir hakkıydı. Şayet devlet halk ayaklanmasını eziyor, 
isyancıları bastırıyorsa bu da devletin tarihî ve hukuki bir hakkıdır.” 
Değerli Arkadaşlar, Ermeniler kendi ifadeleriyle, 1914 tarihinde Bi-
rinci Dünya Savaşı’nda, adeta bir bağımsızlık savaşı yürütmüşler; bu 
savaşı yürütürken çok büyük kayıp verecekleri bilincine vararak bu 
savaşa girmişler ve savaşta kısmi kayıplar vermişlerdir. Yine önem-
li Ermeni tarihçilerinden, yayıncılarından, Arşak Çobanyan’ın 1916 
yılındaki ifadesiyle, “Benzer bütün krizlerde abartma kaçınılmazdır. 
Ancak Türkiye’de Ermenilerin yok edildiği gerçek değildir.” Bunu, 
1916 yılında Ermeni yayıncı Arşak Çobanyan yayımlar. Değerli Arka-
daşlar, Rusya’da Birinci Dünya Savaşı döneminde yayımlanan son de-
rece önemli Ermeni dergileri var. Birincisi “Ermeni Belleteni”, ikincisi 
“Ermeniler ve Savaş” olmak üzere toplam 20 bin sayfa civarında iki 
dergi. Ben bunların tamamını, 20 bin sayfasını okudum. Savaşın ba-
şında Türkiye’de Ermenilerin katledildiği, bu dergilerde yazılı. Önce 
250 bin, 300 bin, 500 bin, hatta ileriki dönemlerde 1915’in sonlarına 
doğru 800 bin sayıları verilir. Yani “Ermeniler ve Savaş” ve “Ermeni 
Belleteni” dergilerinde, 1915 yılının ortalarından itibaren Türkiye’de 
Ermenilerin katledildiği yazar ve sayılar sürekli artırılmak suretiyle 
800 bine kadar çıkarılır. 1916-17 yılına geldiğimiz zaman, derginin 
sayılarla ilgili politikasının tamamen değiştiğini görüyoruz. Derginin 
başyazılarındaki ifadeleri aynen tırnak içinde söylüyorum: “Allah’a 
şükürler olsun ki Ermenistan -yani Türkiye’de yaşamış oldukları böl-
geleri Ermeniler Ermenistan olarak ifade ediyorlar- Ermenisiz kalma-
yacaktır ve kalmadı. 1915 yılında yazmış olduğumuz Türkiye’de bü-
yük Ermeni kaybının gerçek olmadığı ortaya çıktı.” 1915 yılında, 800 
bin civarında Ermeni’nin kaybından bahsetmişlerdi. 1916-17 yılında 
bunların kesinlikle gerçek olmadığını çünkü bu bilgileri daha önce 
de, Osmanlı Devleti’ni zayıf düşürmek için propaganda amaçlı yaz-
dıklarını, uzaktan bildirilen, kulaktan duyma, abartılı sayılarla 800 
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Türk milletine yöneltilen 
katliam ve soykırım savları, 
özellikle Rus arşiv belgeleri 
ve Ermeni kaynakları 
incelendiğinde kesinlikle 
gerçeklerle bağdaşmamaktadır.
Seyit Sertçelik
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bine kadar sayıları şişirdiklerini ve çok büyük bir Ermeni kaybının 
Türkiye’de olmadığını; son derece mutlu olduklarını; Türkiye’de bir 
Ermeni devletinin kurulmasının mümkün olabileceğini 1916-17 yıl-
larındaki Ermeni dergilerinde rahatlıkla okuyabiliriz. 1 milyon 500 
bin Ermeni’nin katledildiği savı; savaş döneminde bu bahsi geçen Er-
meni dergilerinde, Rusya’daki Rus dergilerinde ve Avrupa’daki, Fran-
sa’daki, Almanya’daki, İngiltere’deki gazete ve dergilerde propaganda 
amaçlı, uzaktan bildirilen, kulaktan duyma ve bilinçli olarak şişirilen 
abartılı sayılardan kaynaklanmaktadır. O dergilerde 800 bin, 1 mil-
yon Ermeni katliamı olduğu tarzındaki sayıları, Ermeni tarihçileri 
sanki gerçekmiş gibi bugün bizim önümüze koyuyorlar ve bunlarla 
uğraşmak durumunda kalıyoruz. Dönemin olağanüstü koşulları göz 
önüne alındığında, tehcir kararının kaçınılmaz olduğu ortaya çıkar. 
Bu husus ulusal ve uluslararası hukuk bakımından meşru hukuki-
liği bulunan bir devlet tasarrufudur. Benzer uygulama örneklerine 
tarihte ve günümüzde de sıklıkla rastlanmaktadır. Bu tür devlet ta-
sarrufları, o dönemin savaş ve asayiş koşulları da düşünüldüğünde 
uluslararası hukukta soykırım kavramına yüklenen anlamla hiçbir 
şekilde bağdaştırılamaz.

Tarihî olaylar mukayeseli olarak değerlendirildiğinde anlam kaza-
nır ve daha doğru sonuçlara ulaşılır. Maalesef burada bir öz eleştiri 
yapmak durumundayım. Biz Türk tarihçileri olarak mukayeseli ta-
rih yaptığımızı çok fazla söyleyemeyiz. Bu bağlamda, mukayeseli 
tarih anlayışı bağlamında, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Dev-
leti’nin Ermenilere haklı gerekçelerle uyguladığı tehcir benzeri olay-
ların; savaş döneminde, yani Birinci Dünya Savaşı döneminde, diğer 
ülkelerde olup olmadığının bilinmesinin son derece önemli olduğu 
kanısındayım.

Değerli Arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı Çarlık Rusyası, ülkenin batı 
bölgelerinde yaşayan yüz binlerce hatta milyonlarca Alman ve Mu-
sevi kökenli Rus vatandaşını, hiçbir haklı gerekçe olmadan, sadece 
“Bu topraklarda yaşayan Almanlar ve Museviler Alman ordusuyla iş 
birliği yapabilirler” şaibesi ve şüphesi üzerine yaşamış oldukları Uk-
rayna, Belarus topraklarından sürmek, tehcir etmek suretiyle on bin-
lerce kilometre Rusya’nın iç bölgelerine sevk etmiştir. Yani Osmanlı 
Devleti’nin yapmış olduğu tehcirin bir benzerini, Çarlık Rusyası, kendi 
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vatandaşı olan Alman ve Musevi vatandaşlarına yapmıştır. Milyon-
larca insan yaşamış oldukları topraklardan sökülmek suretiyle, ül-
kenin iç bölgelerine, on binlerce kilometre ilerisine gönderilir. Rus-
ya’nın çok soğuk iklim şartlarını düşündüğümüz zaman, yolculuk 
esnasında göç etmiş oldukları bölgelerde on binlerce insanın haya-
tından olduğu açık ve net olarak karşımıza çıkar. Ancak bugüne ka-
dar Birinci Dünya Savaşı döneminde Çarlık Rusyası’nın, Musevi ve 
Alman yurttaşlarına karşı bir katliam veya soykırım yaptığı tarzında 
bir sav duymadık. Oysa Osmanlı Devleti’nin çok haklı gerekçelerle, 
Rus orduları ile iş birliği yapan ve Osmanlı Devleti’ne karşı ihanet 
eden Osmanlı Ermenilerine yönelik tehciri; Ermeni tarihçileri ve on-
lara arka çıkanlar, maalesef katliam veya soykırım kararı olarak ni-
teleyebiliyorlar. Çarlık Rusyası’nın Alman ve Musevi vatandaşlarına 
uyguladığı tehcir dikkate alındığında, Osmanlı Devleti’nin haklı ge-
rekçelere dayanarak Ermenilere uyguladığı tehcir kararını, katliam 
veya soykırım kararı olarak görmek isteyenlerin haksızlığı bir kez 
daha ortaya çıkmaktadır.

Değerli Arkadaşlar, daha da vahimi, önemlisi var. 1918 yılında, hepi-
mizin bildiği gibi Kafkasya’da Taşnak Ermenistanı kurulur. Taşnak 
Ermenistan’ı kurulduğunda Taşnak hükûmeti, iktidarlarına tehdit 
olarak gördükleri binlerce Bolşevik yani Komünist Ermeni’yi Sovyet 
Azerbaycan’ına sürer ve Azerbaycan Türkleri, Ermenileri bağırlarına 
basarlar. Onların hayatta kalmaları için ellerinden gelen her türlü se-
ferberliği hayata geçirirler.

Bu dönemde Taşnakların hapsettiği çok sayıda Bolşevik Ermeni’nin 
öldürüldüğünü görüyoruz. Taşnakların kendi soydaşlarına yaptıkları 
bu uygulamalar dikkate alındığında, Osmanlı Devleti’ni katliam veya 
soykırım suçlamasıyla itham etmelerinin hiçbir haklı gerekçesinin 
olmadığı görülecektir. Osmanlı Devleti’nin müttefiki olan Avustur-
ya-Macaristan İmparatorluğu’nun ise 1914-15 yıllarında ülkede yaşa-
yan ve Rusça konuşan, Rus olarak ifade edilen kendi vatandaşlarına 
yani Avusturya Macaristan vatandaşlarına 20’nci yüzyılda Avrupa’nın 
ilk büyük kitlesel katliamını veya soykırımını gerçekleştirmiş oldu-
ğunu görüyoruz. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu bizim mütte-
fikimiz. Ancak Avusturya-Macaristan’ın Almanya’nın onayıyla, ülke-
sinde yaşayan, Rusça konuşan (Rus) topluluğa, sadece “bunlar (Rus 

50     TÜRKİYE KARŞITI BİR ANLATI: 1915 OLAYLARI



ordusuyla iş birliği yapabilir.)” şüphesi üzerine kurgulayarak uygu-
ladığı ve yaklaşık 100 bin insanın ya kurşuna dizildiği ya da asıldığı, 
150 bin kişinin ise toplama kamplarında açlık, bulaşıcı hastalıklar 
ve soğuktan öldüğü katliam dikkate alındığında; bazı devletlerin 20. 
yüzyılın ilk soykırımcısı olarak başkalarını aramalarına gerek olma-
dığı ortadadır. Avusturya’nın son imparatoru I. Karl’ın yayımladığı 
bir genelgedeki “Tutuklanan bütün Ruslar suçlu değildir ama suçlu 
olmamaları için tutuklandılar.” ibaresi son derece önemlidir.

Birinci Dünya Savaşı döneminde maalesef Ermeniler belli acılarla yüz 
yüze kalmışlar. Ancak yine Türk tarihçileri olarak üzerinde çok fazla 
durmadığımız olayın farklı bir boyutu var: zoraki göç. Rus orduları ve 
Ermeni komitacılarından, gönüllü birliklerinden kaçan milyonlarca 
insan Doğu Anadolu’dan, Sivas’tan iç bölgelere kaçmak zorunda kal-
mışlardır. Bunlar, bu kaçış esnasında Ermeni komitacıları, çetecileri 
ve isyancıları tarafından katledilmişlerdir. Başka bir deyişle savaş dö-
neminde hem Ermeniler hem Kürtler hem de Türkler önemli acılar 
yaşamışlar ve yaşamış oldukları toprakları bırakıp kaçmak zorunda 
kalmışlardır. 1915 olayları yukarıda bahsettiğim şekilde tarihî belge-
lere dayalı olarak incelendiğinde, gerçekten de savaş koşullarının da-
yatmasına bağlı olarak dönemin Osmanlı hükûmetinin tehcir kararı 
aldığı, üstelik o günden beri yapılmış nüfus analizlerine ve çalışma-
lara bakıldığında Anadolu’da Ermenilerin etnik bir temizliğe soykırı-
ma uğratılmadıklarının anlaşıldığı görülmektedir. Çünkü geçmişten 
bugüne Ermenistan ve diğer ülkelerde yaşayan büyük Ermeni nüfu-
sunun bu gerçeği teyit ettiğini, tehcir esnasında meydana gelen ölüm-
lerin göç unsurunun savaş ve iklim koşullarının doğal sonucundan 
kaynaklandığını, bu esnada meydana gelen bazı münferit saldırı ve 
öldürme olaylarının dönemin yetkililerince ivedilikle cezalandırıldı-
ğını; tarihte göç ettirilen topluluk veya milletlerin sadece Ermeniler 
olmayıp bilhassa savaş ve diğer olağanüstü durumlarda başka im-
paratorlukların da dünya tarihinde çok sayıda tehcir benzeri sürgün 
olaylarını hayata geçirdiklerini görmekteyiz. Dolayısıyla Türk milleti-
ne yöneltilen katliam ve soykırım savlarının özellikle Rus arşiv belge-
leri ve Ermeni kaynaklarının incelenmesi neticesinde, kesinlikle ger-
çeklerle bağdaşmadığını ifade etmek suretiyle sözümü bitiriyorum. 
Beni dinlediğiniz için sabrınızdan dolayı teşekkür ediyorum.
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Yusuf Sarınay: Seyit Hocam’a özellikle Ermeni iddiaları ile gerçekler 
konusunda, ağırlıklı olarak Rus ve Ermeni kaynaklarına dayalı olarak 
yaptığı bu analitik ve son derece detaylı sunum için çok teşekkür edi-
yorum. Özellikle bizim tarihî olarak, “Revan nasıl Erivan oldu?” soru-
sunu sormamız lazım. Ermeni gönüllülerinin Rusya’nın Kafkasya’da 
savaş kazanmaktaki rolüne işaret etti ki bunu Karekin Pastırmacıyan 
da anılarında vurgulamaktadır. Ben tekrar teşekkür ediyorum.
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Askeri Tarih ve 
1915 Olayları

Mesut Uyar*

Sayın Başkan, çok teşekkürler. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İle-
tişim Başkanlığı’na da bu daveti yaptıkları için çok teşekkür 
ediyorum. Öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum: Ben 
askerî tarihçiyim. 1915 hadiselerine, askerî tarih perspektifin-

den bakıyorum ve kendi eserlerimde, çalışmalarımda kullanabilece-
ğim ölçütte kullanıyorum. Yani uzmanlık alanım; Ermeniler, tehcir, 
soykırım çalışmaları değil. Benim bir askerî tarihçi olarak gördüğüm 
önemli bir husus, bizim bu konuyla ilgili yaklaşımlarımız. Biraz önce 
Türk Tarih Kurumu Başkanımız hem Türk Tarih Kurumu’nun hem 
başka devlet kurumlarının 1915 Olayları ile ilgili bastığı, yayımladığı 
eserleri gösterdi. Oldukça çok kitaptan bahsediyor. Fakat eğer şu an, 
piyasada olan önemli askerî tarihçilerin yazdığı kitaplara bakacak 
olursanız bunların hiçbirinin indeksinde bu kitapları göremezsiniz. 
Burada sormamız gereken soru şudur: “Efendim! Bu adamların hepsi 
ön yargılı. Bilerek, isteyerek bizim yayınlarımızı kullanmıyorlar” mı 
dememiz lazım, yoksa neden kullanmadıklarını bir irdelememiz mi 
lazım?

Öncelikli olarak 1915 olayları, bir savaş esnasında meydana gelmiştir. 
Birinci Dünya Savaşı, yani ilk dünya savaşı esnasında cereyan etmiş-
tir. Bakacak olursak tehcir kararının asıl gerekçesi, askerî sebepler ile 
ilgilidir ve savaş gayretiyle bağlantı kurulmuştur. Dolayısıyla konu, 

(*) Antalya Bilim Üniversitesi,  İktisadi,  İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı, 
Uluslararası İlişkiler Profesörü
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aynı zamanda askerî tarihin konusunu teşkil etmektedir; fakat konu 
bir türlü askerî tarih açısından detaylıca incelenmemiştir. Şimdiye 
kadar 1915 olaylarıyla ilgili Türkçe ve yabancı dilde verilen eserlerin, 
biraz önce söylediğim gibi, askerî tarihçiler tarafından kullanılmadı-
ğını görüyoruz. Sadece Türkiye’de basılan 1915 olaylarıyla ilgili eserler 
değil; Ermenilerin veya başka akademisyenlerin, soykırım çalışma-
ları yapan akademisyenlerin ürettiği eserler de askerî tarihçiler tara-
fından pek kullanılamıyor. Çünkü askerî tarih biraz iktisat tarihine 
benziyor, sayısal verilere önem veriyor. Bir şeyi söylediğinizde bunu 
sayısal olarak tasvir etmeniz gerekli. Mümkünse kesin sayılar, müm-
kün değilse genel olarak bir sayısal veri tabanına dayanmanız gereki-
yor. Örnek verelim: 3 Ağustos 1914’te seferberlik ilan edildiğinde di-
ğer hükümlüler gibi Ermeniler de askere alındı. Şubat 1914’te Kafkas 
Cephesi’nde, Mart 1915’te diğer cephelerde Ermeni askerler; muharip 
birliklerden alınıp muharebe hizmet destek birliklerine ve amele ta-
burlarına aktarıldı. Bildiğiniz gibi Ermeni çevrelerinin temel iddiala-
rından biri; bu muharebe hizmet destek ve amele taburlarının, cephe 
gerisine alınan askerin sonradan planlı ve sistematik olarak katledil-
diği iddiasıdır. Ayrıca; İkinci Dünya Savaşı’nın Nazi Almanyası’ndaki 
uygulamalara benzer bir politikanın güdüldüğü iddiası da var. Bu du-
rum, Hollywood filmlerinde seyrettiğimiz uygulamaların Türkiye’de 
de savaş esnasında gerçekleştiğini iddia etmektedir. Askerî tarihçiler 
ne lehte ne de aleyhte bu iddiaları kullanıyorlar; çünkü hâlâ temel 
sayısal verilere sahip değiliz. Seferberlik döneminde ne kadar yedek 
subay, astsubay, asker silah altına alınmıştır? Savaş boyunca ne kadar 
yükümlü, askere alınmaya devam etti? Bunların ne kadarı Ermeni idi? 
Şubat-Mart 1915’te ne kadar Ermeni subay, asker muharebe hizmet 
destek ve amele taburlarına nakledildi? Kaç tane amele taburu vardı? 
Ermenilerin bunların -amele taburlarındaki personelin- içindeki ora-
nı neydi? Amele taburlarında başka hangi etnik gruplardan insanlar 
vardı ve sayı ve oranları nasıldı? Savaş esnasında ne kadar Ermeni 
yükümlü muharebede veya muharebe dışı nedenlerle öldü, yaralan-
dı, hastalandı, harp esiri oldu? Ne kadarı savaş esnasında veya savaş 
sonunda terhis edildi? Biz bu sayıların hiçbirine sahip değiliz. Bıra-
kın Ermenileri; biz, savaş esnasında Osmanlı ordusunun nüfusun ne 
kadarını askere aldığını, hangi yıllarda hangi celplerin geldiğini, bu 
askerlerin başına ne geldiğini sayısal olarak ifade edememekteyiz. Sa-
dece elimizde birtakım kaba veriler var, bunlara dayanarak olsa olsa 

54     TÜRKİYE KARŞITI BİR ANLATI: 1915 OLAYLARI



usulüyle birtakım sayılara ulaşmaya çalışıyoruz ki bunlar aslında as-
kerî tarih açısından kıymetli çalışmalar değil. Yani kullanılabilecek 
bir veri tabanımız yok. Bunlar lüzumsuz bir ayrıntı değil. Konunun 
askerî tarih açısından değerlendirilebilmesi için bunları bilmemiz ge-
rekmektedir. Bunlar sağlanmadığı sürece üretilen, yazılan eserin de 
askerî tarih açısından pek bir kıymeti bulunmamakta, sadece birta-
kım genelgeçer ifadeler içermektedir.

Şunu görüyorum: Askerî tarihçiler, mecbur kalmadıkça 1915 Ermeni 
olaylarına eserlerinde yer ayırmamaya çalışıyorlar. Eserlerinde yer 
ayırmak zorunda kaldıklarında da hâkim Ermeni soykırımı iddiaları-
nı özetleyerek belirtiyorlar. Yani şurada göstereceğim tarzda; bir tane 
giriş, referans tarzı kitabı alıyorlar, -bu elimdeki referans kitabında 
hem Ermeni sorunları ile ilgili bir tane bölüm mevcut hem de başka 
bölümlerde başka sebeplerle Ermenilerden bahsediliyor- buradaki 
genelgeçer bilgilerin bir kısmını da eserlerinde tekrar ediyorlar. Te-
mel askerî verileri sağlamadığımızda, boşluğu anekdotlar, anılar, ga-
zete haberleri ve rivayetler dolduruyor. Örneğin; Kafkas Cephesi’nde 
görev yapmış Sıhhiye Onbaşı Ali Rıza Eti, bir günlük tutmuş ve bu 
günlük 2009 yılında Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından 
yayımlanmıştır. Bu günlükte bir sürü hadiseyi anlatırken ara ara Türk 
askerlerinin, bazı Ermeni askerlerini cephe gerisinde ya da cephede 
öldürdüklerinden bahsediyor. Temel veri ve bilgileri siz sağlamadığı-
nız sürece bu tarz anekdotlar ve anılar, ana kaynak hâline dönüşmeye 
başlıyor ve genelleştiriliyor; Ali Rıza Eti’nin, Sıhhiye Onbaşı’nın anlat-
tığı birkaç tane hadise genişletilerek çeşitli eserlerde yer alıyor.

Askerî tarih bakış açısı bize sadece sayısal konularda fayda sağla-
mayacak, aynı zamanda biraz önce Seyit Hocamın da belirttiği gibi 
1915 olaylarını genel bir kontekst içinde oturtmamızı sağlayacak. 1915 
olayları Birinci Dünya Savaşı’nın neresinde yer alıyor? Birinci Dün-
ya Savaşı bütünü içindeki yeri nedir? 1915 olaylarının dünya tarihi 
içindeki yeri nedir? Bunları oturtmamızı sağlama konusunda askerî 
tarihin önemli bir katkısı olacaktır. Çünkü burada bahse konu olan 
hadise, 1915 olayları dediğimiz şeyi başlatan tehcirdir. Tehcir nedir? 
Modern dönemde ne zamandan beri kullanılmaya başlanmıştır? Teh-
cir uygulamasında karşılaşılan genel sorunlar nelerdir? Birinci Dünya 
Savaşı’nda, Seyit Hoca, Rusya’daki örneği verdi. Başka ülkelerde de 
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Tehcir kararının asıl gerekçesi, 
askerî sebepler ile ilgilidir 
fakat konu bugüne dek askerî 
tarih açısından detaylıca 
incelenmemiştir.
Mesut Uyar
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örnekleri var. Başka tehcirler uygulanmış mıdır? Bu uygulanan teh-
cirlerle Türkiye’de, Osmanlı İmparatorluğu’nda uygulananı mukayese 
ettiğimizde karşımıza ne çıkıyor? Öncelikli olarak tehcir meselesinin 
genel özelliklerini ve yarattığı sorunları bilmemiz lazım. Fakat gerek 
Türk tarihçiler gerekse yabancı tarihçiler, 1915 olaylarını incelerken 
sadece Osmanlı ve Ermenilere yoğunlaşmakta; büyüteci, projektörü 
onun üstüne koymakta ve genel bütünden koparmaktadır. Oysaki 
modern dönemde, tehcirin en büyük örneklerinden bir tanesini İngil-
tere, Güney Afrika’da Boer Savaşı esnasında gerçekleştirmişti.

Bütün genel sıkıntıları ortaya koyduktan sonra, Osmanlı-Ermeni ör-
neğinin kendine has özelliklerini tespit etmemiz lazım. Çünkü evet, 
birtakım genel sorunları Osmanlı-Türk örneği de taşımakta ama ken-
dine has özellikleri de var. Ne yazık ki şimdiye kadar genel sorunlarla 
1915 olaylarına yönelik kendine has sorunlar, ayırt edilebilmiş değil. 
Hepsi beraber sanki bunların tamamı Osmanlı-Ermeni sorunuyla il-
giliymiş gibi inceleniyor. Oysaki bunların çoğunluğu eşyanın tabiatın-
dan kaynaklı sorunlardır. Benim şimdiye kadar gördüğüm, bu konuya 
dikkat eden yani 1915 olaylarını genel kontekste oturtmaya çalışan sa-
dece iyi bir askerî tarihçi olan Amerikan Profesör Edward Erickson’un 
yazdığı birkaç makale ve birkaç tane de kitap derlemesi var.

Şimdi soracaksınız, “Neden Türkler, Türk askerî tarihçiler bu konuyu 
çalışmıyor?” Bu konuda da “Akademisyenlerimiz hiçbir şey yapmı-
yor. Çalışmıyorlar, gayret göstermiyorlar, eser vermiyorlar.” diye bir 
suçlama var. Ama ben size şunu söyleyeyim: Türkiye’de savaş çalışan 
tarihçi var ve bunların sayısı da son dönemde arttı ama askerî tarihçi 
çok az. Çünkü Milli Savunma Üniversitesi’nin yeni açılan birkaç tane 
yüksek lisans programı dışında, Türkiye’de üniversitelerde askerî ta-
rih yer edinmiş değil. Akademik olarak tanınan bir alan değil. Eğitimi 
verilmiyor. Tabii burada şunu söylemek istiyorum: Bazı hocalarımız 
kendi çabalarıyla birtakım dersler koymuşlar, onların çabalarını inkâr 
etmek istemiyorum. Fakat askerî tarih; Türkiye’deki üniversitelerde 
bir anabilim dalı başkanlığı değil, YÖK tarafından tanınmış bir do-
çentlik alanı değil. Aynı şekilde savaş çalışmaları da YÖK tarafından 
tanınmış bir alan değil. Dolayısıyla biz askerî tarihçi yetiştirmiyoruz. 
Askerî tarihçi yetiştirmediğimiz için Ermeni sorunu da dâhil olmak 
üzere birçok konuda, dünyadaki askerî tarihçilerin kullanabileceği, 
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ciddi evsafta eser veremiyoruz ve ne yazık ki bu iş şahsi bir ilgi alanı 
olarak kalmakta.

Ben, konuşmamı, “Ne yapmalıyız?” sorusuna kendimce cevap vere-
rek bitirmek istiyorum. Birincisi, ilk yapmamız gereken; askerî tarih 
ve savaş çalışmalarının üniversitelerde yer edinmesi, eğitiminin ve-
rilmesi lazım ve YÖK’ün doçentlik alanı olarak bunu tanımlaması 
lazım. Askerî tarihçilerin üniversitelerde iş bulabilmesi, kürsü bula-
bilmesi lazım. İkincisi; askerî tarihçilerin dünya tarihçileri tarafından 
kullanılabilecek yani gerçekten referans özelliğine sahip eserler üret-
mesi lazım. Şu an bir yabancı tarihçinin, Birinci Dünya Savaşı ile ilgili, 
Osmanlı’yla ilgili bir konuya bakmak istediğinde 4-5 tane kitaba ba-
kıp incelemesi gerekiyor ve hatta çoğu zaman Türkçe öğrenip Türkçe 
kitaplar, eserler incelemesi gerekiyor. Bu mümkün olmadığı için çoğu 
tarihçi, gerek olmasına rağmen Osmanlı’yı eserlerine dâhil etmiyor 
veya yüzeysel, hatalı bir şekilde dâhil ediyor. İşte bu eserleri verebil-
memiz için askerî tarihçilerin bu konuda çalışması gerekiyor. Önce 
askerî tarihçi yetiştireceğiz ve askerî tarihçilerimiz bu konuda her-
kesin kullanabileceği bilimsel eserleri verebilecek. Üçüncü bir konu: 
1960’lardan bu yana tepeden inme, yani ana hikâyeden bireye inen ta-
rih yaklaşımı popülerliğini yitirdi. Özellikle savaş konularında, savaş 
tarihi konusunda insanlar; bireylerin başına gelenleri merak ediyor 
ve bu popülerlik günümüzde iyice arttı. Özellikle Birinci Dünya Sa-
vaşı’nın 100. yıl dönümü nedeniyle, birçok insan dedelerinin başına 
neler geldiğini öğrenmek istiyor. Ben bir askerî tarihçi olarak, düzenli 
olarak dünyanın çeşitli yerlerinden, birçok insandan gelen bu taleple 
karşılaşıyorum. Arap, İranlı, Ermeni, Rum, Türk birçok kişi; “Efendim, 
benim dedem şu birlikte görev yapmış. Onunla ilgili bilgi bulamıyo-
rum. Yardımcı olur musunuz?” diye talepte bulunuyor. Bu büyük bir 
istek, arzu. Eğer bu arzuyu karşılayabilecek şekilde yürekleri ısıtacak 
hikâyeler yazabilirsek; Seyit Hocamın verdiği örnekteki gibi, örnekle-
ri isimlendirerek, bir Ermeni askerinin, 1914’te askere alınmasından 
terhis olmasına kadarki hikâyesini anlatabilirsek, bunun bilgilerini 
sağlayabilirsek insanlara; işimizin önemli bir kısmını da halletmiş 
olacağız. Peki, bunları yapmazsak ne olacak? Bunları yapmazsak bı-
rakın Ermeni ve Batılı akademisyen ve okurları, Türk akademisyen ve 
okurları bile ikna da zorluk çekeceğiz ve çekiyoruz. Dikkat ederseniz 
son 15 yılda yayımlanan Ermeni iddia ve tezlerini destekleyen önemli 

58     TÜRKİYE KARŞITI BİR ANLATI: 1915 OLAYLARI



yayınların bir kısmını, Türk akademisyenler yaptı. Yani artık konu; 
iddialarımızı, tezlerimizi, yazdıklarımızı, Ermenilere veya Batılılara 
anlatmanın ötesine geçti. Konu artık kendi vatandaşlarımızı, kendi 
okullarımızı, kendi akademisyenlerimizi ikna boyutuna geldi. Ben 
tekrar davet için teşekkür ediyorum. Sayın Başkan’ın sabrını zorla-
madan konuşmamı bitirmek istiyorum. Teşekkürler.

Yusuf Sarınay: Mesut Hocam, hassasiyetiniz için çok teşekkür edi-
yorum. Özellikle bize, askerî tarih bakış açısıyla 1915 olaylarına, Er-
meni olaylarına nasıl bakmamız gerektiği konusunda farklı bir pen-
cere, farklı bir perspektif ortaya koydunuz. Dünya tarihi içinde yerine 
oturtmamız açısından, bu perspektifiniz önemliydi. Öyle anlaşılıyor 
ki bundan sonra Türk akademi camiasının biraz o alana kayması ge-
rekiyor. Bu son derece önemli. Tekrar teşekkür ediyorum.

I. OTURUM     59





1915 ve Sonrasında
Dünya

Oleg Kuznetsov*

Yusuf Sarınay: Şimdi sözü Oleg Kuznetsov’a vermek istiyo-
rum. Kuznetsov, özellikle Rus eğitim kurumlarında çeşitli 
üniversitelerde çalışmıştır. Şu anda Bakü’de, Azerbaycan 
Diller Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapmaktadır. 

Rus ordusu, askerî tarih ve özellikle Ermeni terörü konularında ça-
lışmaları bulunmaktadır. Tırnak içinde bir sözünü alarak sözü ken-
disine bırakıyorum: “Terör Ermeni milliyetçi ideolojisinin pratiğidir.”

Oleg Kuznetsov: Beyefendiler, bana bu fırsatı verdiğiniz için teşek-
kür ediyorum. Böylesine kapsamlı, önemli bir toplantıya katılma fır-
satını verdiniz, sağ olun. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî 
kurumlarına teşekkür ediyorum. Burada ben kendi görüşümü, kana-
atimi ifade edebiliyorum. Benim görüşüm zaman zaman Rusya Fe-
derasyonu’nun birçok resmî tarihçisinden farklılaşıyor ve bu yüzden 
burada görüşümü ifade etmek önem kazanıyor. Aynı zamanda bura-
da olmak zor bir misyon. Aklıselim tarih ile popülizm arasında bir 
denge veya politik konjonktürler arasında bir denge kurulması son 
derece önemli. Ben burada kuşkusuz bir şekilde, net bildiğim olaylar 
kapsamında, gerçek olarak 1915 yılında sadece Osmanlı’da değil; bü-
tün dünya uygulamasında olup bitenlerle ilgili görüşümü ifade etmek 
istiyorum.

Birinci Dünya Savaşı, evrensel etkileri olan bir olay ve dolayısıyla 
insanoğluna etkilerde bulundu. Bu anlamda bakacak olursak bunun 

(*) Azerbaycan Diller Üniversitesi Öğretim Üyesi,  Tarih Profesörü
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evrensel ve yeknesak bir vasfı da mevcut. Farklı ülkelerde yaşanan 
olaylar, benzer olaylardı. Başlangıçta askerî suçlardan bahsetmek 
istiyorum. Bu durum, Birinci Balkan Savaşı’nda, 1912 yılında ortaya 
çıktı ve neticede uluslararası komisyon kuruldu. Amerika’da Andrew 
Carnegie tarafından Carnegie Enstitüsü kuruldu. Buraya Avrupa ül-
kelerinin temsilcileri katıldı ve bunlar Balkanlar’da gerçekleşen as-
kerî suçları değerlendirmeye başladı. Rusya İmparatorluğu’ndan da 
Pavel Milyukov da bu çalışmalara katıldı. Demokrat Parti grubundan 
muhalif bir liderdi ama yine de raporun müelliflerinden biri oldu. Bu 
rapor Cenevre’de, 1915 yılında yayımlandı ama Birinci Dünya Sava-
şı olayları yüzünden pek ilgi görmedi. Bunu gördüğümde net bir şey 
görmüş oldum. İlk soykırımı hukuki bağlamda düşünecek olursak, 
Nürnberg kararlarına göre değerlendirecek olursak ilk soykırım kur-
banları Balkanlar’daki Türkler olmuştur. Çünkü Türkler savaş sıra-
sında Makedonya’dan, Yunanistan’dan sürüldü. O döneme ait, bunla-
rı ispat edecek belgeler mevcut. Bu türden suçlar gösteriyor ki 1915’te 
olan olaylar, sadece o döneme ait bir şey değil. Öncesinde de spesi-
fik olaylar, toplu kayıplar olmuştur. 1915’teki olaylar, o dönemin son 
derece olağan seyreden olaylarıdır. Değerli Meslektaşlarım bahsetti; 
birçok dünya ülkesi, millet temelinde sürgünler gerçekleştirdi. Kendi 
coğrafyalarındaki farklı milletten insanları sürdüler. Kendi coğraf-
yalarının güvenliğini sağlamak için, askerî güvenlik mülahazası ile 
bunları yaptılar. Rusya İmparatorluğu altında da 1915’te sürgün vardı. 
Almanlar, Yahudiler, Batı vilayetlerinden birçok kişi Ural’a gönderildi; 
Müslüman nüfus Kafkasya’dan sürgün edildi. Aynı şekilde Fransızlar, 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’ndan sürüldüler.

Burada ilginç hususlardan bir tanesi Güney Afrika’daki olaydır. Çün-
kü Alman orduları bünyesindeki kolonilerde, Namibya’da 900 beyaz 
Alman askeri vardı. Güney Afrika dominyonuna karşı mücadele eden 
ordunun geri kalanı yerli askerlerdi. Bunlar Britanya’ya karşı müca-
dele ettiler ve o olayda İngilizler, yani Britanyalılar, Afrika’nın güne-
yine çok acımasız davrandı. Prusya, Avusturya-Macaristan ve Os-
manlı’da cereyan eden olaylar Afrika’da yaşananların yanında zayıf 
kalır. Böylesine acımasız olaylar gerçekleşti ve bu gündeme gelmiyor, 
kimse bunlardan bahsetmiyor. Çünkü o zamanki uygulama olağan 
bir olaydı ve herkes bu sırada tedbirler aldı ki kendi güvenliklerini  
sağlayabilsin. Aynı şekilde 1915 olayları bağlamında ortaya çıkan ikin-
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ci konu, bütün savaşan ülkelerin esasında karşı taraftaki coğrafyada-
ki kendi adamlarını kullandığıdır. Kafkasya Cephesi’nde bu olay çok 
yaygındı. Tabii Türk tarafı bu olayları nasıl değerlendirir bilemiyo-
rum ama 1914 yılında Osmanlı ordusu ve Rusya ordusu harekete geç-
ti. Rus ordusu da yerel unsurlar tarafından desteklendi. Birinci Dünya 
Savaşı’nda din çok aktif bir şekilde kullanıldı. Bütün mücadele eden 
taraflar bunu yani din unsurunu kullandı.

1916 yılında Rusya İmparatorluğu’nda, Kabardino-Balkarya Cumhu-
riyeti’nde, Çeçenistan’da ayaklanmalar başladı ve bu ayaklanmayı 
bastırmak için Orenburg Kazak Birlikleri devreye sokuldu. Bunlar 
kahramanlıkları –aslında acımasızlıkları- için, bu ayaklanmayı bas-
tırırken etkin bir şekilde görevlerini yaptıkları için onlar ödül aldı-
lar, madalyalar aldılar. Bu bağlamda diyebiliriz ki Rus İmparatorluk 
Birliği’nde Ermeniler, Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde 
Osmanlı İmparatorluğu’na karşı kullanıldı. Aynı şekilde Osmanlı or-
dusunda Rusya İmparatorluğu tebaaları ile kurulan birlikler mevcut-
tu. Örneğin Azeriler vardı. Müslüman coğrafyalardan gelen insanlar 
Osmanlı ordusunun saflarına katıldı. Güney Kafkasya’da bunu görü-
yoruz. Böylesi tablolar o zaman için doğaldı. Millî birlikler Rusya’da 
sadece Ermenilerden müteşekkil değildi. Örneğin Leh birliği vardı, 
Çek Kosova Birliği vardı. Sivil savaş ortamında Amiral Kolçak vardı. 
Bu durum, o zaman için dünya uygulamasında genelgeçer bir şeydi. 
Bir taraftan rakibin gücünü azaltmak; diğer taraftan kendi gücüne 
güç katmak, kendi kaynaklarını ekonomik bir şekilde kullanmak için 
yapılıyordu ve Birinci Dünya Savaşı’nda bu tür olaylara anlayışla yak-
laşılıyordu. Bu durumu kimse olağanüstü bir şey olarak görmüyordu. 
İşte bu nedenle Osmanlı’da yaşanan olaylar, o dönemde diğer ülkeler-
de yaşananlardan hiç de farklı değildi.

Benim çok dikkat çektiğim hususlardan biri de şudur: Maalesef insan 
beyni, insan tahayyülü tarihî olaylara; geçmişte, bir asır, iki asır önce 
yaşananlara pek gerçekçi bakamıyor. Çünkü biz miras olarak kalan 
tahayyülleri, bir asır önceki olaylara uygulamaya başlıyoruz. Bugün, 
biliyorsunuz; antibiyotikler, ilaçlar kullanılıyor. Bunlar, penisilin keş-
fedildikten sonra, 1943 yılından sonra ortaya çıkmaya başladı. Ondan 
önce sağlık nedeniyle yaşanan kayıplar, cephedeki kayıplardan üç 
dört misli fazlaydı. Bugünkü savaşlarda sağlık nedeniyle ölen olmaz, 
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Ermeni meselesi bir ideolojik 
baskı aracı olarak, Ermeni 
diasporasının konsolidasyonu 
için, Türkiye Cumhuriyeti’ne
karşı mücadele amaçlı kullanıldı.
Oleg Kuznetsov
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çatışma varsa asker cephede ölür ama o zaman çok farklı bir durum 
söz konusuydu. Hava koşullarından bile insanlar hayatlarını kaybe-
diyordu. Bir başka deyişle çatışmanın, savaşın kendisinden çok; farklı 
koşullar nedeniyle insanlar ölüyordu. 1915 olayları esasında, bir dev-
let politikaları mahsulü idi; bütün devletlerin uyguladığı politikalar 
tarafından ortaya çıkan olaylardı. Belirli miktarda insanın, zaten do-
ğal olarak mevcut bulunan koşullarda kaybı söz konusuydu ve o za-
man ilaç yoktu. Dediğimiz gibi penisilinin olmaması ve göçlerde mey-
dana gelen salgınların doğal bir sonucu olarak insanlar hayatlarını 
kaybetti. Biyolojik faktörler, doğal faktörler insanların ölüm oranına, 
kayıp oranına etkide bulundu. Diyelim ki askerler bir şekilde kendi 
sıhhiye birliklerine vardı ama sivil insanların kendi sıhhiye birlikleri 
yoktu. Ordu bu hizmeti yalnızca kendisine sunuyordu ve siviller ken-
di imkânlarıyla hayatta kalmak zorundaydı. Maalesef modern dünya-
da bunlara dikkat çekilip, bu hususlar göz önünde bulundurulmuyor. 
Bu gerçeğin anlaşılması esasında çok ciddi bir şekilde; o dönemin 
olaylarını idrak etmemize etki etmektedir. Örneğin; 1914 yılında Os-
manlı İmparatorluğu’nun Kafkasya’da gönderdiği üç kolordudan iki-
sinin soğuklardan hayatını kaybettiğini biz çok iyi biliyoruz. 1915’in 
ilkbaharı geldiğinde, donmuş cesetler çözülmeye başladı. Bu cesetler 
kolera salgınının yayılması için iyi bir zemin oluşturdu ve 1915 yılın-
da Doğu Anadolu’da farklı etnik gruplardan birçok insanın ölümü bu 
salgınla ilintiliydi. Bu insanlar sağlık sorunları yüzünden hayatlarını 
kaybettiler. Bunun bir devlet politikası olduğunu söylemek çok yersiz 
bir durum çünkü burada sadece Ermeniler ölmedi, diğer milletlerden 
insanlar da aynı koşullar yüzünden hayatını kaybetti. Tabii ki ideo-
lojik anlamda, Ermeni tarafı kendi jeopolitik hedeflerini gütmekte ve 
sadece kendi insanlarının muzdarip olduğunu söylemektedir. Diğer 
komşulara ne olduğunu hiç hesaba katmamaktadır. Burada şunu so-
rabiliriz: Burada, neyin temelinde bir ideoloji geliştirilip sözde Ermeni 
soykırımından bahsediliyor? Biz şunu çok iyi biliyoruz: Birinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra kimse soykırım diye bir şey bilmiyordu; yalnızca 
terim olarak değil, kelime bile yoktu. Biz bununla ilgili fikrin ne za-
man ortaya çıktığını izleyebiliriz. Türkiye’de, vaktizamanında Sayın 
Badem’in bibliyografyası yayımlandı. Burada Türk sorunu ile ilgili 4 
bin 500 kitabın bibliyografyası çıktı. Kütüphanemde bu bibliyografya 
var, kitap başlıklarına baktım. Ermeni soykırımı iddiaları ne zaman 
ortaya çıktı? İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bile değil, çok daha son-
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raları ortaya çıktı. Ermeni soykırımı iddialarından 60’lı yılların orta-
sında bahsedilmeye başlandı. Bu kavram o zaman icat oldu ve iki et-
ken bunu izledi. Birinci etken Türkiye’nin NATO’ya girmesiydi. İkinci 
etken ise Amerikan roketlerinin Sovyetlere yönelik Türk arazisine 
yerleştirilmesiydi. 60’lı yılların başında bunlar olduğunda, Sovyetler 
Birliği’nde, daha doğrusu Sovyet Ermenistan’ında iki önemli olay ce-
reyan etti. 1962 yılında Ermenistan Komünist Partisi karar aldı ve bir 
anıt mezar yapmaya kalktılar. Türk Devleti’ne karşı iddialarını burada 
hayata geçirdiler. Ondan sonra da Tarih Enstitüsünü Ermeni Bilimleri 
Enstitüsü hâline getirdiler. Bu ne demek? Bu andan itibaren Türkiye 
ile mücadele konusunda, amaca uygun bir şekilde yeni ideoloji oluş-
turulmaya başlandı. Bu neye dayalıydı? Her şeyden önce NATO’nun 
güney cephesinin bloke edilmesi gerekiyordu. Sözde Ermeni sorunu, 
özellikle bu formülasyon içinde devreye sokuldu. 60’lı yıllarda Sov-
yetler Birliği’nin, NATO’nun jeopolitik baskılarına karşı geliştirilmiş 
oldu; Soğuk Savaş döneminin bir ürünü olarak ortaya çıktı. Ermeni 
sorunu esasında, Soğuk Savaş döneminin, jeopolitik blokların müca-
delesinin bir ürünüdür. Dolayısıyla Osmanlı’daki sözde Ermeni soykı-
rımı, bir devletler arası ihtilaf sorunudur ve bunun tarihî gerçeklerle 
en ufak bir bağlantısı yoktur. Çok samimi bir şekilde söyleyebilirim: 
Burada Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait iki tarih mevcut. Biri 
Rusça ve Ermenice yazılmış olan, diğeri de İngilizce yazılmış olan. 
Karşılaştırmak için örnek sunmak istiyorum: Rus ve İngiliz eserle-
rinde Lübnan ayaklanması nasıl değerlendiriliyor? Rus yayınlarında 
bu ayaklanma neticesinde 40 bin Ermeni’nin öldüğü söylenmektedir. 
İngiliz eserlerine göre ise Erivan ayaklanmasında 12 bin Ermeni ve di-
ğer milletlerden de ölenler olmuştur. Britanya 19’uncu yüzyılın orta-
larında Süryani nüfusa destek verdi, kendi cephesine çekmek istedi. 
Süryaniler de Ermenilerle birlikte Osmanlı’ya karşı mücadele ettiler. 
Ermeniler Rusları, Süryaniler de İngilizleri destekledi. Aslında kay-
naklarda aynı olaylardan, aynı kayıplardan bahsediliyor ama Sovyet 
Rus kaynaklarında sayılar abartılmış durumda. Britanya kaynakla-
rında iki Osmanlı düşmanından bahsediliyor, Rusya kaynaklarında 
ise sadece Ermenilerden bahsediliyor. İşte burada ikiyüzlülük gör-
müş oluyoruz. Sözde Ermeni soykırımı konusunda ideolojik boyutu 
görmüş oluyoruz. Tabii ki çok somut bir şekilde şunu söyleyebiliriz: 
Bu konunun bağlamı esasında önceden ideolojik baskı aracı olarak 
belirlendi ve ideolojik savaş aracı olarak, Ermeni diasporasının kon-

66     TÜRKİYE KARŞITI BİR ANLATI: 1915 OLAYLARI



solidasyonu için, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı mücadele edebilmesi 
için kullanıldı. Bugünkü koşullarda, günümüzde Varşova Paktı çöktü. 
Ermenilerin eski Sovyet coğrafyasında bir devletleri, cumhuriyetleri 
ortaya çıktı. Burada fikir olarak, Ermeni etnik devletini Türkiye coğ-
rafyasında kurma fikri güncelliğini kaybetti. Ermeni Cumhuriyeti çok 
ciddi bir ekonomik, siyasî buhran içindedir; bunu hepimiz biliyoruz. 
Ermeniler aslında normal işleyiş sağlayan bir etnik devlet kurmayı, 
monoetnik devleti kurmayı beceremediler. Ermenistan’da mevcut 
olan şey, burada ideolojik bir birlik; burada monoetnik bir devlet var. 
Etnik azınlıklar nüfusun yüzde ikisini bile oluşturmuyor. Yezidiler 
var, az sayıda Yahudi var. “Ermenistan’da Müslüman hiç kalmadı. Altı 
tane Müslüman var, bir tanesi de müftü.” diyorlar. Bu durum onların 
bir monoetnik devlet yapma çabalarını ispat etmiş oluyor. Bu ideolo-
jinin yansıması, 60’lı yıllarda oluşturulan fikriyatın bir ürünüdür ve 
ideolojik projenin bir parçası olarak bu iddialar gündeme gelmiştir. 
Bunun sayesinde de monoetnik bir devlet oluşturulmuş, buna güç 
sağlanmıştır. İlk başlarda Ermenistan’ın Türk coğrafyasında kuru-
lacağı düşünülmüştü ama sonra 1918’deki olaylar cereyan etti ve bu-
günkü mevcut hâliyle de Ermenistan kurulmuş oldu. Taşnak Erme-
nileri, Batum Barış Antlaşması kapsamında ortaya çıktılar. Bundan 
sonra gerçekleşenler, olayların reenkarnasyonudur. Rusya İmpara-
torluğu çöktü, sonra Sovyetler Birliği çöktü. Bu bağlamla ilgili bir şey 
söylemek istiyorum: Rusya her zaman, Ermenileri desteklediği için 
kaybetmiştir. Örneğin; Taşnaklar, Rusya’nın yıkılmasında rol oyna-
mıştır. Taşnaklar Osmanlı’ya karşı mücadele ettiler ama 1991 yılın-
da Karabağ Savaşı’nı provoke ettiler ve Sovyetler Birliği’nin birliğine 
halel getirdiler, birliğin çöküşünü hızlandırdılar. Bu bağlamda Rusya 
ve Türkiye’nin ortak bir düşmanı mevcuttur ve bununla ilgili olarak 
büyük bir iş birliğine ihtiyacımız var. Türkiye ve Rusya bilim camiası-
nın büyük bir iş birliği içinde olması gerekiyor. Bu sorunu çok yönlü 
olarak inceleyip halklarımıza gerçekleri ulaştırmamız lazım.

Yusuf Sarınay: Hocam çok teşekkür ediyoruz.
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II. Abdülhamit’ten Atatürk’e 
“Sürekli Soykırım” 

(Continuous Genocide) İddiası

Maxime Gauin*

Konuşmamı benim için belirlenen süreyle sınırlandıracağım. 
Kısaca bir giriş yapmak için şunu vurgulamak istiyorum: 
1960’lardaki Ermeni milliyetçi literatürünün eğilimlerin-
den biri; soykırım iddiası uluslararası kamuoyunda ortaya 

çıktıktan sonra Osmanlı ve Türk politikalarının, II. Abdülhamid dö-
neminden Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğindeki Ulusal Kurtuluş 
Savaşına kadar olan dönemde devam ettiği yönündeydi ve Türklerin 
barbar olduğunu, Hristiyanları öldürdüklerini söyleyerek “Hristiyan 
soykırımı” yapıldığını iddia ettiler. Bunun sıklıkla açık veya gizli bir 
antisemitizm boyutu bulunmaktadır. Çünkü 19’uncu yüzyılın so-
nunda II. Abdülhamid’in arkasında “Yahudi bankerlerin” olduğu id-
dia edilmiş ve daha sonra Osmanlı İmparatorluğu’nda ortaya çıkan 
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Yahudi Masonlar tarafından kontrol 
edildiği ileri sürülmüştür. Bu, bugüne kadar Ermeni literatüründe 
okuyabileceğiniz türden bir saçmalık aslında. Hristiyan soykırımının 
devam ettiğine ilişkin bu ekstrem tez, 2010 yılından bu yana, kabaca 
son 10 veya 20 yılda tekrar canlanmaktadır. Ermeni, Süryani ve Rum 
vakalarına ilişkin çok sayıda argüman; Edward Erickson gibi birçok 
tarihçi tarafından çürütülmüştür. Ancak bir tanesi, hak ettiği ilgiyi 
görmemiştir; o da Anadolu Ermenilerinin ortadan kaybolduğu var-
sayımıdır. Genellikle bir argümanı çürüttüğünüzde aldığınız yanıt, 

(*) Avrasya İncelemeleri Merkezi Araştırmacısı,  Tarih Doktoru

I. OTURUM     69



“Anadolu’da hiç Ermeni kalmamış, o zaman bu soykırımdı.” şeklin-
de oluyor. Bu argümana özellikle üç döneme, üç hususa odaklanarak 
cevap vereceğim: Öncelikle, 1915-16 yıllarında Rus ordusu tarafından 
uygulanan tehcir ve Rusya’nın geri çekilmesi; ardından Adana’nın 
Çukurova bölgesinin Fransızlar tarafından işgali ve Fransızların geri 
çekilmesi; üçüncü ve son olarak da Rum-Türk savaşı ve Rumlar ile 
Ermenilerin Batı Anadolu’dan göç etmesine yol açan, Rumların yakıp 
yıkma politikasıdır.

Her şeyden önce, 1915 ve 1916 Rus taarruzu, saldırıları; Doğu Anado-
lu’nun büyük bir bölümünü savaş bölgesi hâline getirdi. Sonuç ola-
rak, hâlihazırda söylendiği üzere, en eski Ermeni milliyetçi partisi 
olan Ermeni Devrimci Federasyonunun resmi açıklamasına göre; 
yaklaşık 300 bin kadar Osmanlı Ermenisi, aralarında Ermeni gönül-
lü birliklerinin de olduğu Rus güçleri tarafından tehcir ettirildi. Bahsi 
geçen parti de tehcirde rol oynadı. Ermenistan Cumhuriyeti’nin resmi 
verilerine göre, kabaca bu insanların yarısı 1915-16 tehciri sırasında 
veya hemen sonrasında beslenme yetersizliği ve hastalıklar nede-
niyle ölmüştür. Bu yüzde ellilik bir ölüm oranı anlamına geliyor an-
cak Osmanlı ordusu tarafından tehcir edilen Osmanlı Ermenilerinin 
ölüm oranı bilindiği kadarıyla yüzde kırk yüzde elli arasındadır. Bu 
nedenle ölüm oranı, neredeyse aynıydı hatta Rus tehcirinde daha 
fazlaydı. Kanaatimce bu hususun bilinmesi ve vurgulanması önemli. 
İşgalle fethedilen bölge güvence altına alındığında bile, Çarlık yetki-
lileri hayatta kalan bu Ermenilerin çoğunu ülkelerine geri gönderme 
konusunda isteksizdiler çünkü Kazakları bu fetih faaliyetlerine dâhil 
etmeyi tercih ettiler. Ancak aynı zamanda bunun başka ve belki daha 
da büyük bir nedeni; Müslümanların sistematik olarak Rus ordusu 
ve birlikleri tarafından öldürülmesinin, Ermenileri Rus yönetiminde 
rağbet görmeyen bir konuma getirmesiydi. Michael Reynolds elinde 
bu konuyla ilgili gerçekten çarpıcı, oldukça net Rus belgeleri vardır.

Ayrıca 1917 Rus Devrimi, Doğu Anadolu Cephesi’ndeki Rus birlikle-
rin başarısız olmasına; bunun sonucunda, 1917’de ve 1918’de ise böl-
genin Osmanlı tarafından yeniden, daha geniş çaplı olarak fethedil-
mesine sebep oldu. Buna rağmen Rus kuvvetlerindeki Ermenilerden 
geride kalanlar, Müslüman nüfusa karşı üçüncü bir cinayet dalgası 
ve Müslüman mallarına yönelik benzeri görülmemiş bir tahribat 
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gerçekleştirmek üzere hem Rus subayların hem de askerlerin kitlesel 
olarak geri çekilmesini fırsat bildi. Ermenistan Cumhuriyeti’nin Kaf-
kasya’daki Fransız Askerî Ataşesi Pierre Chardigny’ye yönlendirilen 
resmî istatistiklere göre, 1917-1918 arasında 50 bin Ermeni Doğu Ana-
dolu’dan kaçtı. Bu, bugünkü Ermenistan bölgesinde mülteci sayısının 
arttığını, 200 bine kadar ulaştığını göstermektedir. Resmî istatistik-
lere göre bu sayı, 1918-1919 arasında Erivan’da görülen salgınlar ne-
deniyle 150 bine düştü. Ermeni milliyetçiliğinin, Birinci Dünya Sava-
şı’nın birçok aşamasında, özellikle Doğu Anadolu’daki kendi nüfusu 
üzerinde tahrip edici bir etkiye sahip olduğunu görüyoruz. Ancak bu 
meselenin sonuna ulaşmaktan hâlen oldukça uzağız.

İkinci kısım, Adana’daki Fransız işgali ve bu bölgeden çekilmeleri ile 
ilgili. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Yaygın söylentinin aksine 
Fransa, hiçbir zaman bir Ermeni devleti kurulacağı sözünü vermedi 
ya da Ermenistan’ın kesin Kafkasya sınırlarını belirtmedi. Tam aksine 
Fransız hükümeti, Adana’da bir Ermeni devleti kurulmasını kabul et-
medi ve bu devletin kesin sınırlarının ne olacağını söylemeyi reddetti. 
Buna rağmen Adana işgalinin başlangıcında, 1918’in sonu ile 1919’un 
ilk aylarında; Fransa’nın, Kilikya bölgesindeki daimî hâkimiyetini ge-
rekçelendirmek üzere özellikle pamuktan istifade etme konusunda, 
Ermenileri bir araç olarak kullanma çabasında bulunduğu doğrudur. 
Bunun nedeni ise Fransız emperyalistlerin temel sorunlarından biri 
olan sömürgelerinde pamuk üretimi yapılmamasıydı. Nitekim resmî 
Fransız istatistiklerine göre Adana’dan Suriye’ye tehcir ettirilmemiş 
on binlerce Ermeni bulunmaktaydı; ayrıca Suriye’den Adana’ya, Mer-
sin’e, Tarsus’a ve benzeri yerlere gelen Ermeni sayısı daha da fazlaydı. 
Kısaca Adana diyorum ancak elbette ki Türkiye’nin muhtelif yerle-
rini kastediyorum. Yani 1919’da Fransız kuvvetlerince neredeyse 60 
bin kişi tehcir ettirilmiştir. Bunun yanı sıra Adana’daki Ermeni mil-
liyetçileri, demografik dengeyi değiştirme amacıyla, 1915-1916 ara-
sında Konya ve Kayseri’deki tehcir edilmeyen Ermenileri Adana’ya, 
Tarsus’a, Mersin’e çağırdı. Bunun nedeni ise Fransızların “Azınlık ol-
duğunuz için Ermenistan’ı burada kuramayız.” demesiydi. Buradaki 
niyetleri şuydu: “Çoğunluğu değiştireceğiz ve Fransızları, burada bir 
Ermenistan kurulması fikrini kabul etmeye zorlayacağız.”

Aynı zamanda Fransız komutası altında olduğu iddia edilen bir birlik 
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1920’de Adana’da bir Ermeni veya 
Hristiyan cumhuriyeti ilan etmek 
üzere yapılan üç girişim Fransız 
kuvvetlerince engellenmiştir.
Maxime Gauin
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olan Ermeni Lejyonu’nun suç teşkil eden davranışları ve Türk nüfu-
sunun bu tahakküme karşı şiddetli direnişi ile söz konusu planların 
gerçekleşmesi Eylül 1919’da engellenmiştir. Böylece Fransız politika-
ları değişmeye; Ermeni milliyetçilerini tehlikeli, Ermenileri ise güve-
nilmez müşteriler olarak nitelendirmeye başladı. Ermeni Lejyonu Şu-
bat 1919 başında tasfiye edildi, ardından 1920 yazında ise tamamen 
bastırıldı. Benzer şekilde, Temmuz 1920’de Adana’daki Müslümanla-
ra karşı gerçekleştirilen katliam, Fransız yetkililer tarafından yargısız 
infazlarla bastırıldı. Adana’da bir Ermeni veya Hristiyan cumhuriyeti 
ilan etmek üzere yapılan üç girişim ise Ağustos ve Eylül 1920’de Fran-
sız kuvvetlerince engellendi. Yine de bu mücadeleler ve suçlar, en 
azından toplumlar arasında bir güvensizlik yaratmıştı. Bu arada size 
detayları vermek istiyorum. O sıralarda Fransız politikaları değişti ve 
işgal edilen bölgenin boşaltılmasına ve terk edilmesine karar verildi. 
İşte bu nedenle, Fransız işgal birliklerinin çekilmesiyle sonuçlanan, 
20 Ekim 1921’de Ankara Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmanın ar-
dından, üç Ermeni milliyetçi partisinin ve kilisesinin çatı örgütü olan 
Kilikya Ermeni Ulusal Konseyi, Yunanistan’ın ve İngiliz Ermeni Ko-
mitesi’nin sıkı desteğiyle Ermenilerin kitlesel göçüne açıkça karar 
verdi. Bu olayda İngiliz hükümetinin rolü belirsizdir. Dolayısıyla bu 
konuya girmeyeceğim.

Ankara Antlaşması affa ve başka güvencelere olanak sağlamış olsa da 
bunların hepsi Ermeni milliyetçileri tarafından alakasız ve önemsiz 
olarak adlandırıldı, oysa durum böyle değildi. Daha güçlü olan ant-
laşma da Mart 1921’in ölü doğmuş antlaşması; hatta daha önce aynı 
Ermeni ve İngiliz milliyetçileri tarafından tamamen yetersiz görülen, 
Türkiye için çok zorlayıcı olan Sevr Antlaşması’dır. Sorun Ankara 
Antlaşması’nın içeriği değil, Fransızların gideceği gerçeğiydi. Ermeni 
milliyetçileri ortak işgalcilerinin bağımsız bir Türkiye’de yaşamaya 
devam etmelerini istemiyorlardı. Onların asıl kaygısı buydu. Yunan 
milliyetçileri de elbette bu tür bir şey istemiyorlardı. Daha da çarpıcı 
bir şekilde, 1921 sonunda Mersin, Tarsus ve Adana’dan gelen Erme-
nilerin göç oranı yüzde 99 iken, Süryanilerin göç oranı yüzde 55’ti. 
Gerçi Süryani dinî liderliği Türklere çok karşıydı ve bazı Süryaniler 
1920’de Türklere karşı işlenen cinayetlerde rol oynamıştı. Dolayısıy-
la Türk düşmanlığının Türklere karşı işlenen suçlarda başı çekmesi 
ve bazı kişilerin bu suçlara katılması, misilleme korkusunun bu göçü 
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açıklamaya yetmediğinin aritmetik kanıtıdır. Bu konuya ilişkin son 
bir şeyler söylemek gerekirse; hem Fransız hem Türk yetkililer, 1921 
yılının sonunda, Hristiyanların geride bıraktıkları mülklerin korun-
ması amacıyla ortak bir komisyon kurmaya karar vermişlerdir. Bu 
komisyonun net bir amacı vardır: Giden bu insanlara iki üç ay sonra 
“Dükkânını özledin mi, evini özledin mi? Özlediysen Adana’ya geri 
gel, Mersin’e geri gel. Dükkânın, evin seni bekliyor.” demek. Bu komis-
yona üye olmayı kabul eden Ermenilere ne olmuştur? Ölüm ile tehdit 
edilmişlerdir. Peki, Türkler tarafından mı? Hayır, Ermeni milliyetçileri 
tarafından. Bu durum, Ermeni milliyetçilerinin birlikte yaşamayı iste-
mediklerinin ve bunu engellemek için, deyim yerindeyse, ellerinden 
geleni yaptıklarının bir kanıtıdır. Bunun sonucunda, sadece 1921’in 
sonunda yaklaşık 60 bin kişi gereksiz yere göç etmiştir. Bugün Ada-
na’da neredeyse hiç Ermeni yoksa bu büyük ölçüde Ermeni milliyetçi-
lerinden ve onların 1918 sonrası politikalarından kaynaklanmaktadır.

Anlatacağım üçüncü ve son konu, 1919-1922 Yunan-Türk savaşı ile il-
gili olacak. Batı Anadolu vilayetleri, özellikle İzmir ve Kütahya, 1915 
ve 1916’daki zorunlu tehcirlerinden büyük ölçüde etkilenmemişti. 
Ermenilerin çoğu, Kütahya ve İzmir Ermenilerinin yüzde 99’u, hiç 
tehcir edilmedi. Nitekim Mayıs 1919 başlarında, İzmir Ermenilerinin 
küçük bir kısmı, Mayıs 1915’teki Yunan çıkarması sırasında ve son-
rasında Yunan sivilleri ve Yunan askerleri tarafından gerçekleştirilen 
suikast ve yağma olaylarına katıldı. Bu, Yunan kaynakları tarafından 
bile kanıtlanmıştır çünkü Batılı ülkeler, İzmir’de Türklere karşı işle-
nen suçlara öylesine kızmışlardı ki, Yunan komutasını failleri ceza-
landırmaya zorlamışlardı. Oysa 15 Mayıs 1919’da işlenen suçlardan 
dolayı cezalandırılan failler arasında 13 Ermeni vardı. Dahası, 1920 
yılına gelindiğinde, gönüllü birlikler; yani Ermeni gönüllü birlikle-
ri oluşturulmuştu ve tüm suçları Ermenilere yüklemek için Yunan 
komutası tarafından genellikle müstehzi bir şekilde kullanıldılar. 
Elbette bu birlikler de suç işlemişlerdi fakat 1920 ve 1921 yıllarında 
faillerin çoğunu Batı Anadolu’daki Ermeniler değil, Yunanlılar oluş-
turuyordu; Ermeniler ise müstehzi bir şekilde kullanılmışlardı. Bu 
müstehzi kullanıma rağmen Ermeni Büyükelçiliği’nde eski bir askeri 
ataşe olan General’in liderliğinde, 1922’de Ermeni gönüllülerinin sa-
yısı arttı. Ama asıl anlatmak istediğim bu değil. Asıl konuyu şimdi 
anlatacağım. Bilindiği gibi, 1922 Ağustos’undaki yıkımın ardından, 
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aralarında Ermeni gönüllü birliklerinin de bulunduğu Yunan kuvvet-
leri, Batı Anadolu’daki Türk şehirlerini yaktılar. Sadece iki hafta için-
de, Eskişehir, Manisa, Aydın gibi şehirler, bu şehirlerin ve Bursa ilinin 
sayısız köyü; çoğunlukla ateşe verilerek yok edildi. Çocuklar da dâhil 
olmak üzere birçok Türk öldürüldü ve tecavüze uğradı. Ancak daha 
az bilinen şey ise, Ermeni gönüllü birliklerinin de dâhil olduğu Yunan 
güçlerinin, Türklere harap bir yurt bırakmak ortak amacı doğrultu-
sunda hem Rum hem de Ermenilerin oluşturduğu Hristiyan nüfusu, 
bir kez daha Batı Anadolu’dan ayrılmaya zorlamasıdır. Nitekim tacir-
ler ve esnaflar arasında Rumlar ve Ermeniler fazlasıyla bulunuyordu 
ve Hristiyanların Türk ordusu tarafından değil de Yunan ordusu tara-
fından ayrılmaya zorlandıklarının kanıtı kendi tanıklıklarından gel-
mektedir. Çünkü ABD Donanması tarafından sahip çıkılan Yunan ve 
Ermeni mültecilerin verdiği ortak ifade şuydu: “Bizi gitmeye zorlayan 
Yunan ordusuydu.’’

Benzer şekilde, Eskişehir’deki Fransız Katolik Misyonu Başkanı’nın 
raporu da oldukça açıktır: “Şehrin yıkımı ve Hristiyanların göçü Yu-
nan ordusundan kaynaklandı, başka hiç kimseden değil.’’ En az 85 
bin Ermeni bu yakıp yıkma taktiği yüzünden Batı Anadolu’dan Yu-
nanistan’a gitmişti. Doğu Trakya’da yıkım daha az sistematikti ancak 
Hristiyanların Yunan ordusu tarafından zorla göçü, Doğu Anadolu’da 
olduğu kadar sistematikti ve bu insanlar, daima Bulgaristan’da yaşa-
mış insanlardı.

Sonuca ulaşmış bulunuyorum. Kelimenin tam anlamıyla yüz binlerce 
Ermeni’nin göçü ve ölümünün İttihat ve Terakki Cemiyeti ya da Ke-
malist politikalarla hiçbir ilgisi yoktur. Tüm gerçek bu değil, gerçeğin 
yeterince bilinmeyen bir kısmı vardır. Dahası, karşılıklı ölümlere rağ-
men Türkiye’nin Lozan Konferansı’ndaki temsilcisi İsmet İnönü, bir-
çok kez göç eden Ermenilerin dönmesini teklif etmiş ama bu teklifler 
Ermeni milliyetçiler tarafından reddedilmiştir. Tüm bunlara rağmen 
Ermeni toplulukları Adana, Tokat veya Diyarbakır gibi şehirlerde 
1970’lere, hatta 1980’lerin başına kadar varlığını sürdürmüştür. Bu 
nedenle bugün hiç Ermeni olmadığı argümanı tamamen geçersizdir. 
Konuşmamı bitirmiş bulunuyorum.
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Yusuf Sarınay*

Birkaç soru var, izninizle ben onları cevaplamak istiyorum. Birinci-
si, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni karşıtı yasalar, Ermenilere 
karşı nefret söylemleri ve Jön Türk rejiminin, Hitler’in Yahudilere 
ilişkin kullandığı ifadelere benzer nefret beyanları var mıdır?” de-
niyor. Öncelikle şunu söyleyeyim: Osmanlı Devleti’nin genelinde 
Ermenilere ve diğer unsurlara yönelik bir nefret söylemi yoktur. 
Çünkü Osmanlı Devleti; çok farklı din ve milliyetten olan toplum-
ları, barış içerisinde bir arada yaşatma iddiasında olan ve bunu da 
büyük oranda, Balkanlar gibi çok farklı bir coğrafyada başarmış bir 
devlet. Jön Türklere gelince… Jön Türkler zaten II. Abdülhamid re-
jimine karşı, Ermenilerle de iş birliği yaparak meşrutiyeti ilan etmiş 
bir grup; birlikte hareket etmişlerdir. İlk seçimlerde de ortak liste-
lerle seçimlere girmişlerdir. Böyle bir söylem yok. Burada bir nokta-
nın altını çizmek istiyorum: Balkan Savaşları’nda, hatırlarsanız, yüz 
binlerce insan katledildi. Canını kurtarabilen, elde kalan topraklara 
sığınan 600 binden fazla Müslüman Türk bulunmaktadır. Arşiv ka-

(*) TOBB Ekonomi ve Teknoloji  Üniversitesi Rektörü, Tarih Profesörü
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yıtlarına göre bunların 200 bini İstanbul merkezde yer almaktay-
dı. İstanbul’a gelen bu insanlar, açlık, sefillik ve salgın hastalıklar 
yüzünden; hanlarda, hamamlarda, kaldırımlarda, cami avlularında 
yaşamışlardır. O büyük felakete rağmen, “Milliyetçi söylemler art-
tı.” denilen dönemde; hiçbir Türk grup çıkıp da Beyoğlu’na, Pera’ya 
-çünkü orada Rumlar, Ermeniler, Bulgarlar vardı- gidip onlara sal-
dırmamıştır. Onlardan intikam almak gibi herhangi bir şeyden söz 
etmemiştir. Bu, Osmanlılardaki milliyetçiliğin de insani boyutunu 
anlamak açısından son derece önemlidir. Çünkü İstanbul’daki Türk 
için düşman; Makedonya’daki Sırp’tır, Bulgaristan’daki Bulgar’dır. 
Kendi soydaşlarına, kardeşlerine katliam yapan oradakilerdir. Türk-
ler, İstanbul’dakini kendinden sayar. Dolayısıyla sadece Ermenilere 
değil, diğer gayrimüslimlere de böyle bir nefret söylemi Osmanlı’da 
yoktur. 

Diğer ilginç bir soru Chicago Başkonsolosu Umut Acar Bey’den gel-
miş. “Bir buçuk milyon Ermeni’nin öldüğü iddiası ilk ne zaman, ne-
rede çıkmıştır? Ayrıca soykırım dönemi olarak iddia edilen 1915-1916 
yerine 1915-1923 ifadesi ne zaman ortaya çıkmıştır?” diyor. Buna 
şöyle cevap vermek istiyorum: Malum, Ermeniler dünyanın değişik 
bölgelerine dağılmıştı. Özellikle Sovyetler Birliği’ndeki Taşnak Er-
menistan’ın yıkılmasından sonra, Fransa’nın Çukurova’yı boşaltma-
sından sonra; biliyorsunuz, Ermeniler Amerika, Avrupa ve dünya-
nın pek çok ülkesine göç etmişlerdi. Aslında Ermenilerin Hristiyan 
dünyası içine dağılmaları, ciddi bir kimlik krizi ortaya çıkardı. Bir 
taraftan bunu önlemek, bir taraftan da bu kini Türk düşmanlığı üze-
rine bir kimlik inşa etmek üzere; 1965 yılında, yani tehcirin 50. yıl 
dönümünde bütün dünyada büyük anma programları yapıldı. Dik-
kat ederseniz bu anma programları, çok ciddi bir soykırım mitosu 
ortaya çıkardı. Gerçek tarihin ötesinde yeni bir tarih kurgusu yarattı 
ve diasporada Türk düşmanlığı üzerinden bir Ermeni kimliği inşa 
edilmeye başlandı. Bu açıdan bakıldığında ikinci, üçüncü nesillerde 
daha fazla Türk düşmanlığı vardır. Bu nesildeki Türk düşmanlığı, 
bizzat Birinci Dünya Savaşı’nı gören, tehciri yaşayan nesilden daha 
büyüktür. Nitekim Ermeni terör örgütü ASALA, bu nesillerden çık-
mıştır. Bu çerçevede, 1965 yılından itibaren 1 milyon 500 bin Erme-
ni’nin öldürüldüğü iddiası gündeme gelmeye başlamıştır. Batı’da, 
Sovyetler Birliği’nde, değişik yerlerde daha önce çok düşük sayılar 
konuşuluyordu. İkincisi de yine bu tarihlerde; 1915-1923’lerdeki Os-
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manlı’yı ve Türkiye Cumhuriyeti’ni birlikte suçlama alışkanlığı, o 
dönemde başlamıştır. Yine bir soruya cevap olarak söyleyeyim: Mü-
nevver Hanım sormuş. Ermeni nüfusu Osmanlı Devleti’nde 1 mil-
yon 290 bin-1 milyon 300 bin kişi civarındadır. 1 milyon 350 bini 
geçen rakamlar yok ama bunu Ermeni tarafları bu sayıları daha 
çok göstermektedir. Bir diğer soru 24 Nisan’la ilgili. Ben bu soruya 
da cevap vererek oturumu kapatmak istiyorum. 24 Nisan, biliyor-
sunuz, Osmanlı Dâhiliye Nezareti’nin bir genelgesiyle Ermeni ileri 
gelenlerinin, daha doğrusu komite üyelerinin tutuklandığı tarih. 
Arşiv kayıtlarına göre Osmanlı Emniyeti, İstanbul’daki bütün bu 
faaliyetler içinde bulunanların kaydını tutmuştur. Bunların toplam 
sayısı 601’dir. Bunlar tesadüfen değildir. 356’sı Taşnak’tır; 173 Hın-
çak, 72 Ramga vardır. İstanbul’da 24-25 Nisan gecesi 235 kişi tutuk-
lanmıştır. Geçmişte 2.300 rakamları veriliyordu. Belgelerde büyük 
tasfiye hatası olduğu ortaya çıktı çünkü listeler halinde isimleri,  
adresleri bulunmaktadır, 235 kişidir. Anadolu’nun muhtelif yerle-
rinde; Kayseri, Aydın, Elâzığ, Diyarbakır gibi bölgelerdeki komite 
mensupları da 321 kişidir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu 
İstanbul’da tutuklananlardan 155’i Çankırı’ya zorunlu ikamete tabi 
tutulmuşlardır. 35 kişiyse 15 gün sonra, hemen serbest bırakılmıştır. 
Ama Ayaş Askerî Hapishanesi’nde hapsedilen 71 kişi, özellikle Taş-
nak ağırlıklı bir grup vardır. Bunlar, Taşnak Partisi mensubudur; Bi-
rinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Ayaş’taki hapishanede tutuklu 
kalmışlardır. Başka bir deyişle, “Katliam oldu, hepsi ortadan kalktı.” 
iddiası doğru değil. Osmanlı Devleti, bu insanları, elinin altındaki 
hapishanesinde yaşatmıştır. Örneğin; bir kişinin hapishanede sağlık 
sebebiyle vefat ettiği raporlarda geçiyor; Osmanlı tarafından bu bile 
kaydedilmiştir. Birinci Dünya Savaşı sonunda Anadolu’nun Mond-
ros Mütarekesi’nden sonra işgali üzerine, bu Ayaş’taki 71 kişilik grup 
serbest bırakılmıştır. Dört yıl burada cezaevinde yatmışlardır.

Bir başka kıymetli soru sahibimiz, “Neden Ermeniler 24 Nisan’ı ön 
plana çıkarıyorlar?” diye soruyor. 24 Nisan’ı öne çıkaran, Ermeni-
lerin bütün bu koordinasyonunu yapan lider ekibin tutuklanması 
meselesidir. Bu ekip aynı zamanda dış dünyayla, Avrupa ve Rusya 
ile de ilişkileri yürüten bir ekiptir. Bu lider ekibin tutuklanmasını bir 
türlü kabullenemedikleri için zaten 24 Nisan itibarıyla bu soykırım 
iddiasını başlatmaktadırlar. Ama şunu da belirtelim: 24 Nisan bizim 
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Amasya Ermenilerinden el konulan silahlar.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Ermeni Âmâl ve Harekât-ı  

İhtilaliyesi, Tesavir ve Vesâik Albüm no:1/Matbaa-i Amire, 1916/İstanbul
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tarihimiz açısından da önemlidir. 25 Nisan sabahı, Çanakkale kara 
savaşlarının başladığı gündür. Bizim tarihimiz açısından da bu bağ-
lamda önemlidir.

Bu panelde yer alan çok değerli konuşmacılara, Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanlığımıza da tekrar teşekkür ederek, dinleyicilerimi-
zin de fazla sabrını zorlamadan hepinize selam ve saygılarımı su-
nuyorum.
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Uluslararası 
Hukuk 

Açısından
1915 Olayları

KONUŞMACILAR

Sevgi Gül Akyılmaz 

David Saltzman 

Hazel Çağan Elbir

Deniz Akçay 
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Giriş

Sevgi Gül Akyılmaz*

Teşekkür ediyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. “Ulus-
lararası Hukuk Açısından 1915 Olayları” başlıklı ikinci pa-
nelimizde üç değerli konuşmacımız yer almakta. Ayrıca 
konunun tamamlanması, bir bütünlük teşkil etmesi açı-

sından son dönemde çok gündemde olan mülkiyet meseleleri ve bu 
sebeple açılan davaların da bu oturuma eklenmesi konusunda düzen-
leme komitesi ile vardığımız mutabakat sebebiyle, üç değerli konuş-
macıdan sonra ben de bir tebliğ sunmak istiyorum. Bu sebeple genel 
akışı şu şekilde düzenlersek herhalde yerinde olacak: Dört konuşmacı 
yer alacağı için, sayın konuşmacılardan 15 dakikalık süre içerisinde 
konuşmalarını tamamlamalarını isteyeceğim. Akabinde de gelen so-
rular olursa bunları cevaplandırarak bu oturumu sonuçlandıracağız. 
Ben şimdi listedeki konuşma sırasına göre, ilk olarak Sayın Avukat 
David Saltzman’a söz vermek istiyorum. Kendisi devam eden devlet, 
ardıl devlet, hukuki ve ahlaki sorumluluklar üzerine bir konuşma ya-
pacak. Söz sizde David Saltzman, buyurun konuşabilirsiniz.

(*) Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, 
Hukuk Tarihi Profesörü 
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Bir İmparatorluk Öldü. 
Cenaze Masraflarını Kim Ödüyor?

David Saltzman*

ok teşekkür ederim Sayın Akyılmaz. Ekranımı paylaşaca-
ğım ve bir sunum yapacağım. Öncelikle bu toplantıyı dü-
zenleyenlere ve destek olanlara teşekkür ederim. Panelist 
meslektaşlarıma ve diğer konuşmacılara duyduğum hay-
ranlığı da ifade etmek isterim. Şu ana kadar çok şey öğren-

dim. Bu konferansın son programını gördüğümde kendi adımın prog-
rama uygun düşmediğini düşündüğümü itiraf etmeliyim. Sonuç 
olarak ben ne bir tarihçiyim ne de bir hukuk profesörüyüm, Birinci 
Dünya Savaşı konusuyla ilgilenen biri olarak başka bir meslekten ge-
liyorum. Bir hukukçu, profesyonel bir avukatım. Meslek hayatımda, 
birinin gerçek bir tarihî anlaşmazlık konusunda belirli bir bakış açı-
sıyla benimsediği görüş nedeniyle finansal, akademik ve profesyonel 
anlamda mağdur olmaması meselesini merkeze alan pek çok dava 
üstlendim. Çoğu zaman da bu bakış açısı, toplum tarafından rağbet 
görmeyen bir bakış açısı olmaktadır. Müvekkillerim arasında üniver-
site öğrencileri, üniversite hocaları, bir ABD Kongresi milletvekili ve 
kâr amacı gütmeyen savunuculuk kuruluşları bulunmaktadır. Birinci 
Dünya Savaşı döneminde yaşanan olaylarla ilgili bir davada Türkiye 
Cumhuriyeti’ni temsil etme şerefine nail oldum. Hem benim için hem 
de müvekkillerim için tarih çok önemlidir. Konuya girecek olursak; 
bir imparatorluk çöktü, cenazesini kim kaldıracak? Osmanlı İmpara-

(*) Saltzman & Evinch Hukuk Bürosu Ortağı
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torluğu ve özellikle de 1915 olayları bağlamında imparatorluktan arta-
kalan topraklar üzerinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti’nin, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun işlediği uluslararası hukuka aykırı eylemlerden 
sorumlu olup olmadığından bahsediyoruz.

Kimi zaman kişinin vicdanı; tarihî kayıtlarda anlaşılırlık arayışının ve 
hukuki sorumluluk üstlenmenin de ötesinde, savaşta kayıplar veren-
ler için merhamet duygusunu kabartıyor gibi görünebilir. Ancak bana 
göre, bunlar aynı ahlaki zeminde bulunuyor. Esasen gerçek merha-
met, tarihî gerçeklikten ve hukukun üstünlüğünün uygulanmasından 
bağımsız olarak var olamaz. Buradan hareketle, devlet halefiyeti kav-
ramı ile hukuki analize başlayalım. Devlet halefiyeti, basit bir şekil-
de, belirli bir toprak parçası üzerindeki egemenliğin değişmesi ya da 
devredilmesi olarak tanımlanabilir ancak bu basit tanım yetersiz ka-
lır. Devlet halefiyetinin meydana gelmesi için ne kadarlık bir toprak 
parçası üzerindeki egemenliğin değişmesi gerekir? Hangi haklar ve 
yükümlülükler (varsa) otomatik olarak selef devletten ardıl devlete 
geçer? Ardıl devlet, selefinden kalan tüm antlaşmaları tevarüs eder 
mi? Selef devletin borçlarına ne olur? Özellikle ardıl devlet ve devam 
eden devlet arasındaki ayrımı anlamamız ve daha önce bahsedilenle-
ri anlamlandırmamız için bir terminoloji geliştirilmiştir. Bu oldukça 
önemlidir çünkü belirli hak ve yükümlülüklerin ardıl devlete devre-
dilmesi geleneksel bir norm olmasa da devlet uygulamaları, hak ve 
sorumlulukların devam eden devlete geçmesi yönünde gelişmekte-
dir. Bu doktrin kökenini iki ilkeden alır. Birinci ilke, bir devletin yal-
nızca kendi işlediği uluslararası hukuka aykırı eylemlerden sorumlu 
tutulmasına ilişkin yaygın inanıştır. İkincisi ise birinin yaptığı ey-
lemlerden doğan geleneksel sorumluluk normunun onun varislerine 
geçmemesidir. Bu gerekçeler çağın şartlarına uymaması nedeniyle 
eleştirilmektedir ve yalnızca devam eden devletler için uluslararası 
sorumluluğun tevarüs ettiğine dair modern bir teori ortaya çıkmış-
tır. Daha da karmaşık hale getirmek gerekirse, devamlılık ve halefiyet 
aynı zamanda var olabilir. Bir selef devletten birden fazla ardıl dev-
let doğabilir ve bunlardan yalnızca bir tanesi kendisinin devam eden 
devlet olduğunu savunur. Bunun ne kadar karmaşık olduğu, Osmanlı 
İmparatorluğu örneğinden anlaşılabilir. Bugünkü harita ile Osmanlı 
İmparatorluğu’nun en geniş sınırlara sahip olduğu dönemin haritası 
üst üste koyulduğunda, Türkiye de dâhil olmak üzere, tamamen ya 
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da kısmi olarak 42 ülke sayılabilir. Osmanlı Devleti’nin tüm sorum-
luluklarını Türkiye Cumhuriyeti’ne atfetmek isteyenler, Türkiye’yi 
devam eden devlet olarak görmektedir. Kimi bilim insanlarına göre 
devam eden devlet kavramı, yeni devletin kimliğinin selef devletten 
hukuki olarak ayırt edilemez nitelikte olduğunu ifade eder. Öyle bir 
durumda, yeni devlete; başka bir grup tarafından yönetilen ve sınır-
ları da kısmen değiştirilmiş, eskisinin aynısı olan bir devlet gözüyle 
bakılır. Diğer bir devamlılık teorisi de devletlerin kimliğinin değerlen-
dirmesinde, öznel ve nesnel adı verilen bir dizi faktörü içermektedir. 
Devamlılığın belirlenmesinde önemli rol oynayan faktörleri görmek 
ve devam eden devletlere devrettiği düşünülen hak ve yükümlüklere 
bakmak için geçmişteki örnekleri inceleyelim.

Yeni devlet teorisi olsun ya da çok faktörlü teori olsun, her iki yaklaşı-
mı da faydalı bulmadığımı söylemeliyim. Bir imparatorluğun çöktüğü 
ve dağıldığı koşullar ile yeni bir devletin oluşması kolaylıkla sınıflan-
dırılamayacak, dolayısıyla da katı kuralların benimsenmesine izin 
vermeyecek kadar geniş kapsamlı bir konudur. Benim düşünceme 
göre her imparatorluk ve her imparatorluğun çöküşü nevi şahsına 
münhasırdır, diğer bir ifadeyle kendine özgüdür. Örnek olarak hay-
van sınıflandırmasını kullanacak olursak; bir ev kedisi, kaplan, vaşak 
ve aslan arasındaki ayrımı yapmamızı sağlayan kural çok açıktır. An-
cak bir ornitorenk, fil, sıçan ve liman yunusu arasındaki ayrımı yap-
manızı sağlayacak kuralı kolaylıkla bulabilir misiniz? Bu hayvanların 
hepsi birer memelidir ancak sınıflandırma yapmak için kural bulmak 
çok karmaşık bir iştir. Buradan hareketle birkaç imparatorluğun çö-
küşüne bakalım ve bu konular kanunlarda nasıl ele alınmış, ardıl 
devlet kendine nasıl bir muamele yapmış, inceleyelim. Akademik li-
teratürde devlet halefiyetinin altı türü belirlenmiş olsa da; ben Tür-
kiye Cumhuriyeti ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkiyle en 
bağlantılı olan türlerden bahsedeceğim. Bunlar da devletin dağılması 
ve bölünmesidir. Devletlerin dağılması, bir devletin varlığının sona 
erdiği ve selef devletin toprakları üzerinde pek çok yeni devletin or-
taya çıktığı bir durumu tanımlar. Yugoslavya Sosyalist Federal Cum-
huriyeti ve Çekoslovakya buna örnek olarak verilebilir. Hem eski hem 
de yeni pek çok örnek, devletin dağılması durumunda, selef devletin 
yaptığı hatalardan doğan sorumlulukların tevarüs edeceğine dair ge-
nel bir kural olmadığını göstermektedir.
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Savaşlar sona erdiğinde, katiyetle 
sona ermelerini istersiniz ve
barış anlaşmalarını müzakere 
edenlerin savaşı sonsuza kadar 
bitirebileceklerine inanarak 
müzakere masasına oturmalarını 
ve insanlar anlaşma şartlarını 
beğenmediklerine karar 
verdiklerinde savaşı yeniden 
alevlendirmemelerini istersiniz. 
Dolayısıyla, bu masada oturan 
her bir tarafın kendini gönüllü 
ve egemen hissetmesi önem arz 
etmektedir.
David Saltzman
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Örnekler var ancak kurallar yok. Selef devletin dağılmasını müteakiben 
ardıl devletler uluslararası sorumlulukları devraldığı zaman, bunu 
herhangi bir hukuki zorunluluğa dayanarak değil gönüllü anlaşma-
larla yapar. Bölünme, selef devlet varlığını sürdürmeye devam eder-
ken, bir ya da daha fazla sayıda yeni devlet ortaya çıktığında meydana 
gelir. Bir bölünme olduğunda hem devam eden devlet; hem de bir ya 
da birden fazla ardıl devlet bir arada varlığını sürdürebilir. Osmanlı 
İmparatorluğu ve Türkiye örneği bu şekilde analiz edilebilir. Örnekler, 
selef devletin işlediği uluslararası hukuka aykırı fiillerin sorumlulu-
ğunu devam eden devlete atfeder çünkü ardıl devletten ziyade devam 
eden devlet, selef devletin kimliğine sahiptir. Avusturya Macaristan 
İmparatorluğu’na bakıldığında Avusturya; Birinci Dünya Savaşı’nın 
sonunda kısa ömürlü Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nun par-
çalanmasını ve Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya, Polonya ve 
Yugoslavya’nın yeni devletler olarak ortaya çıkmasını dağılma olarak 
nitelendirmiştir. Diğer yandan, Birinci Dünya Savaşı’ndan muzaffer 
olarak çıkan İtilaf Devletleri, bunun bir bölünme olduğu konusunda 
hemfikir oldular. Yalnızca Avusturya ve Macaristan’ın devam eden 
devlet, diğerlerinin ise halefler olduğu kanaatine vardılar. 1919 Sa-
int-Germain Barış Antlaşması, İtilaf Devletleri ve Avusturya arasında 
imzalandı. Avusturya, savaş sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasar-
lara ilişkin sorumluluğu kabul etti. Avusturya 1919’da sorumluluğu 
kabul etmiş olsa da bundan yedi yıl sonra, 1926’da; Avusturya Ana-
yasa Mahkemesi, ülkenin imzaladığı antlaşma aksini belirtmediği 
sürece Avusturya’nın, İmparatorluğun yükümlülüklerinden sorumlu 
tutulamayacağı yönünde bir karar verdi.

SSCB’ye bakalım. Çarlık rejimi düştüğünde Sovyetler Birliği, ken-
disinin Çarlık Rusya’nın devamı olmadığını ileri sürdü. Daha sonra 
SSCB tavrını değiştirdi ve antlaşmalar uyarınca Çarlık Rusya’nın de-
vamı olduğunu kabul etti. Şimdiki Rusya Federasyonu ise genellikle 
SSCB’nin devamı olarak düşünülmekte olup kimi bilim insanları Rus-
ya Federasyonu’nun daha yeni bir ardıl devlet olduğuna inanmakta-
dır. Rusya’nın kendisi de bu konuda kademeli bir yaklaşım benimse-
miştir. 1992’de Almanya ile kültürel bir anlaşma yapmış ve böylelikle 
artık varlığını sürdürmeyen Batı Almanya ve Sovyetler Birliği arasın-
da daha önce yapılmış bir anlaşmayı yeniden tasdik etmiştir. 1997’de 
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ise Rusya, Fransa ile bir anlaşma yapmış ve 1997 devriminden son-
ra SSCB’nin kamulaştırdığı devrim öncesi Rus tahvillerinin değerini 
ödemeyi kabul etmiştir. Bu iki örnekten anlaşılacağı üzere, SSCB’nin 
devam eden devleti olarak bile Rusya, bu anlaşmaları gönüllü olarak 
yapmıştır. Rusya’nın bu sorumlulukları üstlenmesini gerektirecek 
bir hukuki standardın olmamasının yanı sıra, herhangi bir uluslara-
rası kuruluş da Rusya’yı belirli bir şekilde davranması için yönlen-
dirmemiştir.

Almanya’ya geçecek olursak; Alman İmparatorluğu İkinci Dünya Sa-
vaşı’nda yenilgiye uğradıktan sonra Federal Almanya Cumhuriyeti ve 
Alman Demokratik Cumhuriyeti, diğer bir ifadeyle Batı Almanya ve 
Doğu Almanya olmak üzere iki ülke ortaya çıkmıştır. Avusturya’nın 
aksine Batı Almanya, Alman İmparatorluğu’nun devamı olduğu yö-
nünde bir tavır takındı. Buna karşın Doğu Almanya da yeni varlık 
olarak iki Alman devletin olduğu görüşünü benimsedi. Uluslararası 
topluluk da bu konuda fikir ayrılığına düştü. Fransa, Alman İmpa-
ratorluğu’nun 1945’te sona erdiği fikrini savunurken Birleşik Krallık 
ise Batı Almanya’ya devam eden devlet muamelesi yaptı. İki Alman 
devleti arasında 1990’da Birleşme Antlaşması imzalanmış ve bu ant-
laşmaya göre, Batı Almanya’nın ağzından konuşursanız, yeni bir dev-
let ortaya çıkmamıştır. Kullanılan bu söyleme karşın Doğu Almanya 
Batı Almanya’ya entegre olmuştur. Dolayısıyla Batı Almanya ile bir-
leşmeden önce ve sonra bir şekilde devamlılık söz konusu olmuştur. 
Tüm bunlar oldukça karmaşık. Türkiye’nin durumuna bakacak olur-
sak, Türkiye devam eden devlet mi yoksa ardıl devlet mi? Daha önce 
de belirtmiş olduğum üzere, her bir imparatorluğun çöküşü ve yeni 
devletlerin doğuşu veya yeniden doğuşu kendi gerçekleri çerçevesin-
de ele alınmalıdır. Osmanlı İmparatorluğu’nun cenazesini kimin kal-
dıracağı konusunda ipucu bulmak için tarihe bakmalıyız. Öncelikle 
Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünün hızlı değil, kademeli olduğu 
gerçeğiyle başlayalım. İmparatorluk 18’inci ve 19’uncu yüzyıllarda re-
form ve yenilenmeye dönük teşebbüslerle sendeledi. Birinci Dünya 
Savaşı’na kadar da gerçekten borç içindeydi ve Balkan Savaşları’nda 
verdiği kayıplarla bocalıyordu. Savaşta ise Osmanlı birlikleri Irak’tan 
Makedonya’ya kadar yedi cephede birden savaştı. Ancak elbette 1918 
yılındaki nihai sonuç yenilgiydi.
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Padişah hükûmeti büyük baskı altında antlaşmayı imzalamayı kabul 
etti ancak antlaşma hiç uygulanmadı. Daha sonra da Mustafa Kemal’e 
bağlı Kuvâ-yi Milliye’nin doğuşu, yeni bir durumun ortaya çıkması-
nı sağladı. Savaş yorgunu İtilaf Devletleri de harp alanını terk etti ve 
terhis edildi. Nisan 1920’den Kurtuluş Savaşı’na kadar Büyük Millet 
Meclisi yönetimi ele aldı. Tüm bu gelişmeler, tabii ki işgal altındaki İs-
tanbul’da bulunan padişah hükûmetinin kalıntıları arasında yaşandı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti, 1921 yılında Moskova, Kars 
ve Ankara antlaşmalarını imzalamıştır. Ankara Antlaşması ile Fransa, 
ulusal hükûmeti resmen tanımış oldu. Kurtuluş Savaşı, Birinci Dünya 
Savaşı’nın sona ermesinden beş yıl sonraya tekabül eden 1923’e ka-
dar, ulusal hükûmetin daha geniş ölçekte tanınmasını beraberinde 
getiren ve Cumhuriyet’in ilanına zemin hazırlayan Lozan Antlaşma-
sı’nın imzalanmasıyla sona ermedi. Dolayısıyla Osmanlı İmparator-
luğu’nun çöküşü uzun sürdü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşu da 
bir o kadar uzun zaman aldı. Gerçekten de hem ulusal hükûmet hem 
de padişah hükûmeti, 1921 Londra Konferansı’nda hazır bulundu. İm-
paratorluktan Cumhuriyete geçişin düz bir çizgi ile ifade edilemeye-
ceğini belirtmek gerekir.

Türkiye’nin devam eden devlet mi yoksa ardıl devlet mi anlatırken 
dikkate alınması gereken önemli bir faktör topraktır. Türkiye Cumhu-
riyeti, İmparatorluğun nispeten küçük miktarda bir toprağını devral-
mıştır. Ancak kimileri Türkiye’nin büyük oranda toprak kaybetmesi-
ne rağmen İmparatorluğun merkezi olan toprakları, diğer bir ifadeyle 
Türklerin tarihî vatanı olan Anadolu’yu elinde tutmaları nedeniyle 
Türkiye’yi devam eden devlet olarak dikkate almaktadır. Ancak bu 
fikir, üzerine hukuki bir sorumluluk inşa edilemeyecek kadar zayıf te-
mellere sahiptir. Sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti; Balkanlar, petrol 
zengini Kuzey Irak veya şimdiki Irak’ın pek çok bölgesi, Ege’de sayısız 
ada ve adacıklar ile onları çevreleyen kara suları gibi İmparatorluğun 
en müreffeh kesimlerini elinde tutamadı. İmparatorluk, sınırlarının 
en geniş olduğu dönemde batıda Avusturya’dan doğuda Hazar Deni-
zi’ne, kuzeyde Ukrayna’dan güneyde Etiyopya’ya kadar uzanıyordu. 
1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda devletin sınırla-
rı içinde yalnızca Anadolu, İstanbul, Boğazlar ve küçük bir Trakya 
hinterlandı bulunuyordu. Türkiye Cumhuriyeti eski İmparatorluğun 
esas kısımlarını kapsayacak şekilde şekillenmedi. Sorumuzun ce-
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vabına dönelim. Osmanlı İmparatorluğu’nun cenazesini kim kaldı-
racak? Türkiye bir anlamda bu değerli toprakları kaybetmeyi göze 
alarak bir bedel ödedi. Bunun yanı sıra, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin 
toprakları üzerindeki en büyük etnik grubu Türkler teşkil etse de di-
ğer ardıl devletlere kaybedilen Osmanlı toprakları da büyük ölçüde 
Türklerden meydana gelmekteydi. Bunun iyi bir göstergesi; Cumhuri-
yet kurulduktan sonra iki milyona yakın kişiyi kapsayan, Yunanlılar, 
Türkler ve diğerleri arasında yapılan nüfus mübadeleleridir.
Yeniden soruyorum: Bunun bedelini kim ödeyecek? Türkiye muaz-
zam bir insan akınını daha kabul etmek ve yerleştirmek zorunda ka-
larak bu bedeli bir kez daha ödemiştir. Profesör Justin McCarthy’nin 
bu bilgilendirici haritasına göre, 1790 yılından 1923 yılına kadar uza-
nan kısmen daha uzun bir döneme bakıldığında, 1,9 milyon Hristiyan 
ve 5 milyon Müslüman, Osmanlı İmparatorluğu çöktüğü sırada zorla 
yerlerinden edilmiştir.

Kimin bedel ödemesi ve kimin kaybetmesi gerektiğini, diğer bir de-
yişle Türkiye’nin devam eden bir devlet mi yoksa ardıl bir devlet mi 
olduğunu belirlemek için çeşitli nesnel ve öznel faktörlere sahibiz. 
Türkiye’nin artık yasal bir sorumluluğunun olmadığı sonucuna varı-
yorum çünkü hem Lozan Antlaşması hem de kaybettiği topraklara 
ilişkin faktörler dikkate alındığında, Türkiye Cumhuriyeti kuruldu-
ğu zaman kabul ettiği yükümlülüklerin hepsini karşılamıştır. Türki-
ye’nin, başkaları tarafından devam eden bir devlet veya ardıl devlet 
olarak değerlendirilip değerlendirilmediğini dile getirebiliriz. Örne-
ğin; 1925 yılındaki savaşın hemen ardından, bazı tahkimlerde, “Evet, 
Türkiye ardıl bir devlet değildir, aksine devam eden bir devlettir ve 
dolayısıyla bu yükümlülükleri yerine getirmelidir.” denmiştir. Esasen 
Türkiye, zamanla, “Devam eden bir devlet olmak benim için uygun 
değil, ben daha ziyade ardıl bir devletim.” söylemine yönelmiştir. Öy-
leyse, sonuç olarak vardığımız nokta şudur: Bir ülkeyi savaş sonra-
sında uluslararası açıdan iddia edilen hatalarını telafi etmek zorunda 
bırakan belirli bir kanun yoktur. Diğer bir deyişle bu, gönüllü olarak 
yapılmaktadır. İnsanlar bu tür bir kanun çıkarmak için girişimlerde 
bulundular ancak kanaatimce bu girişimler başarısızlıkla sonuçlandı. 
Dolayısıyla, Türkiye, kendi ulusal çıkarlarına dayanarak, kendi ege-
menliğinin bir ifadesi olarak ve esasen, Türk halkının ve hükûmeti-
nin “Biz kimiz?”, “Başkaları bizim kim olduğumuzu düşünüyor?” ve 
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“Bir daha tekrarlanmaması için savaşı nasıl bitirebiliriz?” gibi soru-
larından yola çıkarak bu tür iddiaları kendi seçtiği zamanda, kendi  
seçtiği şekilde gönüllü olarak ele almayı tercih edebilir. Gerçekten 
de kilit nokta budur. Savaş sırasında imparatorluklar çöker. Savaşlar 
sona erdiğinde, katiyetle sona ermelerini istersiniz ve barış anlaş-
malarını müzakere edenlerin savaşı sonsuza kadar bitirebilecekle-
rine inanarak müzakere masasına oturmalarını ve insanlar anlaş-
ma şartlarını beğenmediklerine karar verdiklerinde savaşı yeniden 
alevlendirmemelerini istersiniz. Dolayısıyla, bu masada oturan her 
bir tarafın kendini gönüllü ve egemen hissetmesi önem arz etmek-
tedir. Esas kilit nokta budur. Diğer faktörlere ihtiyacımız yoktur.  
Teşekkür ederim.
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Uluslararası
İlişkiler Bağlamında

Sasunyan Davası

Hazel Çağan Elbir*

Değerli Konuklar, siz seçkin isimlerin arasına beni davet 
ettiği için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İleti-
şim Başkanlığı’na teşekkürlerimi sunuyorum. Böylesine 
önemli bir konferansa katılmak beni onurlandırdı.Bugün 

uluslararası ilişkilerle ilgili son gelişmelere değinmek istiyorum. İkin-
ci panelin de başlığı olan “Uluslararası Hukuk Açısından 1915 Olayla-
rı”ndan hareketle, yaşananların uluslararası ilişkilerdeki sonuçların-
dan bahsedeceğim.

Ben hukuk mezunu değilim. Ancak son gelişmelerin her birey için 
önem arz ettiği kanaatindeyim. Sayın Saltzman’ın Sasunyan Davası 
hakkında söyleyecek daha çok sözü olduğundan emin olmakla birlik-
te, ben de uluslararası ilişkiler çerçevesinde görüşlerimi paylaşmak 
istiyorum. Sunumumda değineceğim noktalar şu şekilde: Ermeni te-
rörü, Los Angeles’ta gerçekleştirilen Kemal Arıkan suikastı ile bu sui-
kastın sonuçları ve Ermeni terörist Sasunyan’ın şartlı tahliyesi.

Ermeni terörü Türkiye için her zaman önemli bir mesele olmuştur. 
Türkler Ermeni terörüne geçmişte üç kez maruz kalmıştır. Bu saldırı-
ların son aşaması hâlen akıllarımızdadır. Bu acı olayları hatırlatmak-
tan derin üzüntü duymaktayım. Şu ana kadar otuzdan fazla Türk 
diplomat şehit edilmiştir.

(*) Avrasya İncelemeleri Merkezi,  Analist 
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28 Ocak 1982 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Los Angeles Başkon-
solosu Kemal Arıkan, sabah saatlerinde aracıyla evinin yakınındaki 
trafik ışıklarında beklerken iki teröristin çapraz ateşi sonucu sui-
kasta uğramıştır. Suikastı, “Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları” 
üstlenmiştir. Dönemin Los Angeles şehrini ve Kaliforniya eyaletini 
hatırlamakta fayda vardır. Saldırıyı üstlenen terör örgütünün Erme-
ni Devrimci Federasyonuyla bağlantıları olduğunu ve Taşnak terör 
geleneklerini sürdürdüğünü unutmamak gerekir. ASALA ve Adalet 
Komandoları, Türk diplomatlara ve ailelerine yönelik en fazla terör 
eylemi gerçekleştiren terör örgütleridir. Peki örgütler bu cüreti nere-
den bulmaktadırlar. Radikal milliyetçi Ermenilerin özellikle Kalifor-
niya’da bu kadar yaygın ve etkili olmaları, 1979 yılında George Dök-
meciyan adlı Ermeni asıllı bir politikacının Kaliforniya Başsavcısı 
olduğu zamana dayanmaktadır. Dökmeciyan, eyalet savcılarının ve 
polis memurlarının bağlı olduğu güçlü bir siyasi figürdür. Cumhuri-
yetçi Parti üyesi olan Dökmeciyan, Kaliforniya Valisi olmak için çaba 
harcamış ve Kaliforniya’da Taşnak Partisi’nin adayı olarak seçimlere 
katılmıştır. 1980 yılında, radikal milliyetçi Ermenilerin devlet içinde 
yoğun olduğu bir dönemde, Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal 
Arıkan’ın evine bombalı saldırı düzenlenmiştir. Daha sonra da Türk 
dernek ve kuruluşlarına yönelik benzer saldırılar gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca, Kasım 1981 tarihinde Los Angeles Başkonsolosluğu’na yaptığı 
ziyaret esnasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Washington Büyükelçisi 
Şükrü Elekdağ’ı hedef alan bir bombalı saldırı düzenlenmiştir. Saldı-
rı sonucu Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluk binası büyük ölçüde 
hasar görmüştür.

Ciddi bir Ermeni nüfusun yaşadığı bir eyalette görev yapmanın nasıl 
bir his olduğu sorulduğunda Kemal Arıkan’ın tedbir alınması gerek-
liliğini vurguladığı bilinmektedir. Bu tür durumlarda akla, Birleşmiş 
Milletler Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin öne-
mi gelmelidir. Görebileceğiniz üzere, 1964’te yürürlüğe giren sözleş-
menin 29. maddesinde, “Diplomatik ajanın şahsi dokunulmazlığı 
vardır. Hiçbir şekilde tutuklanamaz veya gözaltına alınamaz. Kabul 
eden devlet, diplomatik ajana gereken saygıyı gösterecek ve şahsına, 
özgürlüğüne ve onuruna yönelik herhangi bir saldırıyı önlemek için 
uygun tüm önlemleri alacaktır” ifadesi yer almaktadır. Bu açık taah-
hüdün uygulanmasındaki başarısızlık, Başkonsolos Kemal Arıkan’ın 
ve Dışişleri Bakanlığının diğer üyelerinin hayatına mal olmuştur.
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Sasunyan’ın şartlı tahliyesinin Kaliforniya Valisi’nin onayına bağlı 
olduğunu hatırlatmak da önem arz etmektedir. Sasunyan’ın tahli-
ye edilmesine ilişkin taleplerin kısa bir tarihçesini sunmak faydalı 
olacaktır.

Tahliye duruşması, 2006 yılından bu yana yedi kez gündeme getiril-
miştir. 2006, 2010, 2013 ve 2015 yıllarında gerçekleştirilen duruşma-
larda tahliye talepleri reddedilmiştir. 2017 yılında tahliye kararı çıka-
rılmış ancak bu karar Vali Jerry Brown tarafından geri çevrilmiştir. 
Tahliye talebi 2018 yılında bir kez daha gündeme getirilmiş ancak 
yine reddedilmiştir. 2019 yılında da tahliye kararı çıkarılmış ancak 
25 Mayıs 2020 tarihinde Kaliforniya Valisi Gavin Newsom tarafından 
reddedilmiştir. Yakın zamanda, 24 Şubat 2021 tarihinde ise Kalifor-
niya Yüksek Mahkemesi Vali Newsom’ın ret kararını bozmuştur. Bu 
bağlamda, ABD’li avukatlar Sayın David Saltzman ve Sayın Günay 
Evinç’in, terörist Sasunyan’ın neden tahliye edilmemesi gerektiğine 
ilişkin görüşlerini detaylı bir şekilde paylaştıkları açıklamalarına dik-
kat çekmekte fayda vardır.

10 Mart 2021 tarihinde çok üzücü bir haber yayımlanmıştır. Kalifor-
niya Valisi Gavin Newsom’ın Çalışma Ofisi, Amerikan Batı Bölgesi 
Ermeni Ulusal Komitesine, Vali’nin, Hampig Sasunyan’ın şartlı tahli-
yesini onaylamaya karar verdiğini bildirmiştir.

Bu konuyla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken şu 
beyanda bulunmuştur: “Kaliforniya eyaletinde hüküm giymiş katil 
Hampig Sasunyan’ın beklenen şartlı tahliye kararı, bizi hayal kırıklı-
ğına uğratmıştır. Bir diplomata saldırmak, sadece bir bireye karşı ağır 
bir suç değil; aynı zamanda diplomasinin kendisine yönelik de bir 
saldırıdır.” Ancak ABD yönetiminde böylesine güçlü bir siyasetçinin 
yalnızca hayal kırıklığına uğramış olduğunu ifade etmesi yeterli de-
ğildir ve teröre yeşil ışık yakan ve hukuku göz ardı eden bu karara kar-
şı daha etkili adımlar atılması gerekir. Terörist Sasunyan’ın pişmanlık 
duymadığının ve imkânı olsa yeniden yapacağının bilinmesine rağ-
men tahliye edilmesinin, hayal kırıklığından daha büyük bir tepkiyi 
gerektirdiğine inanmaktayım. Bu tarz bir tahliye, hem Türkiye hem 
de ABD bakımından riskli bir durum teşkil etmektedir.

Tahliyesi ANCA-WR’yi memnun eden Sasunyan’ın kim olduğunu 
hatırlamakta fayda vardır. Şehit Başkonsolos Kemal Arıkan’ın katili 
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Ermeni terörü Türkiye için 
her zaman önemli bir mesele 
olmuştur. Şu ana kadar 
otuzdan fazla Türk diplomat 
şehit edilmiştir.
Hazel Çağan Elbir
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acımasız terörist Hampig Sasunyan, Kaliforniya’daki radikal milliyet-
çi Ermeniler tarafından kahraman olarak gösterilmektedir. Nitekim 
bu uzun süreçte, Sasunyan için yüksek meblağlarda bağış toplanması 
amacıyla Taşnak Partisi tarafından yönlendirilen bir fon da oluştu-
rulmuştur. Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Eş 
Başkanı Avukat Günay Evinç, ABD yargısının siyasallaştırıldığını 
vurgulamış ve Vali’nin, mahkûmiyetin devamı için herhangi bir ge-
rekçe sunmasının şartlı tahliye kararını reddetmeye yeterli olacağını 
sözlerine eklemiştir. Böyle bir durumda, Vali’nin beyanına herhangi 
bir itirazda bulunulması mümkün olmayacaktır. Vali’nin beyanı, tar-
tışmalı olsa bile esastır. Bu davada tartışmalı bir beyan söz konusu 
değildir. Vali Newsom, San Quentin Eyalet Hapishanesi’nden alınan 
akıl sağlığı raporunu gerekçe olarak mahkemeye sunmuştur. Rapo-
ra göre, katil Sasunyan’ın tahliye edilmesi kamu güvenliği açısından 
tehdit oluşturacaktır ancak hâkimin böylesine önemli bir kanıtı göz 
ardı ettiği görülmektedir.

ABD’li Avukat Günay Evinç yaptığı açıklamada, Sasunyan kararın-
dan derin üzüntü duyduğunu ifade eden ABD Dışişleri Bakanı An-
tony Blinken’in, Sasunyan’ın tahliyesini engellemenin başka bir yolu 
olduğunu ifade ettiğine dikkat çekmektedir.

Günay Evinç, Sasunyan’ın tahliye kararının uygulamaya konmasının 
ardından tekrar tutuklanması için bir ihtimal olduğunu belirtmiştir. 
Evinç, bu olasılığı ABD Ceza Kanunu’nun 18. maddesinin 1116. bendi-
ne dikkat çekerek şekillendirmektir. Bu maddeye göre bir diplomatı 
öldürmek suçtur ve bu suçun cezası müebbet hapistir. Ancak bu mad-
de göz ardı edilmektedir. Evinç, Kemal Arıkan’ın ailesinin ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 2013 yılından bu yana tahliye duruşmalarıyla ilgili 
bilgi almakta zorlandığını ifade etmiştir. Hatta 2019 yılındaki yedinci 
duruşmanın, duruşmadan sadece iki hafta önce öğrenildiğini açıkla-
mıştır. Mahkûmun tahliyesinin önünü açmak için böylesi bir tavrın 
sergilendiği açıktır.

Blinken’in açıklamalarından biri de, ABD’li diplomatları öldüren 
teröristlerin müebbet hapis cezasına çarptırıldığıdır. Bu ülkelerin 
mahkûm edilen teröristleri tahliye etmemesi gerektiğini ifade etmekle 
kalmayıp tahliye durumunda söz konusu ülkelere yaptırım uygula-
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nacağını da dile getirmiştir. Fransa ve Yunanistan bu durumun ge-
çerli olduğu iki ülkedir. Her iki ülkede de ABD’li diplomatları öldüren 
mahkûmlar bulunmaktadır.

ABD’li diplomatları öldüren mahkûmların tutulduğu ülkeleri tehdit 
eden ABD, diğer taraftan kendi hukukunu göz ardı etmekte ve konuya 
ilişkin çok geçerli kanıtlar bulunmasına rağmen uluslararası bir terö-
risti tahliye etme konusunda istekli davranmaktadır. Bu, “teröre karşı 
savaş” söyleminin içinin boş olduğunun göstergesidir. ABD’li hukuk-
çular ve üst düzey siyasetçiler dünyaya demokrasi, hukuk ve adalet 
mesajı vermek istiyorlarsa önce ülke içindeki uygulamalarına bakma-
ları gerektiğini hatırlamalıdır. Tüm deliller ve gerekçeler Arıkan ailesi 
ve Türkiye Cumhuriyeti lehine iken mahkûmiyetin sona erdirilmesi-
ne ilişkin böyle bir karar verilmesi; Türkiye’yi ötekileştirmek, ilgili Er-
meni aktörlerin hukuksuzluğuna göz yummak ve dolayısıyla adaleti 
yok saymak demektir.

Özellikle ABD ile Rusya arasındaki gerilimin arttığı bu dönemde, 
ABD’nin neden hâlâ Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üyesi Er-
menistan’ı bir NATO müttefikine karşı savunduğunu anlamak müm-
kün değildir. ABD’nin, Sasunyan kararının yanı sıra Türkiye’nin 
güneyinde açık bir şekilde terör faaliyetlerinde bulunan örgütleri des-
teklemesi, kamuoyunda ABD siyasetinin Türkiye’ye karşı düşmanlık 
beslediği yargısına neden olmaktadır. Bu gelişmeler göz önüne alındı-
ğında, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın 24 Nisan’da yapılması 
alışkanlık hâline gelen açıklamasının bugüne kadar olduğu gibi tek 
taraflı ve Ermeni yanlısı olması halinde, Türkiye ve ABD ilişkilerini 
maalesef karanlık ve zor günler bekliyor olacaktır.
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Uluslararası Mahkemelerin 
Vermiş Olduğu Kararlar Işığında 

Ermeni İddiaları

Deniz Akçay*

Her şeyden önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın 
düzenlemiş olduğu bu önemli toplantı için teşekkür et-
mek isterim ve saygılarımı sunarım. Gerek daha önce bu 
konuda yazdığım yazılar, yaptığım araştırmalar gerekse 

bugün yapılan değerli katkılar açısından bu konunun, soykırım iddi-
alarının yeni baştan değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu-
gün yapılan katkıların ötesinde de yeni bulgular ve yeni kararlar var. 
Lahey Adalet Mahkemesi tarafından çok sayıda önemli kararlar veril-
miş. Ayrıca AİHM ve Uluslararası Adalet Divanı’nın başka konularda 
verdiği kararların toplu olarak değerlendirilmesinde yarar görmekte-
yim. Bu konu da üzerinde durmak istediğim bir konu. Daha önce yaz-
dığım bir yazıda da belirttiğim gibi, olaylara en yakın ulusal toplantı 
olan Sevr Toplantısı’nda da bu konular gündeme gelmiş ancak hiç-
bir zaman ayrıntılı bir şekilde incelenmemiş ve ciddiye alınmamıştır. 
Hiçbir zaman yürürlüğe girmeyen Sevr Antlaşması’nda bazı iddialar 
ileri sürülmüş ancak bunlar belirgin bir şekilde gerekçelendirileme-
miştir. Çok ayrıntılı bir şekilde değil, dağınık bir şekilde birtakım id-
dialar gündeme getirilmiştir. Sevr Antlaşması hazırlıklarında, arada 
bir Kırım lafı geçmekle birlikte, unutmayalım ki Osmanlı; devlet ola-
rak davet edilmemiş, tezlerini geliştirememiş ve takdim edememiş-
ti. Benim üzerinde durduğum iki husus var: Birincisi; bu toplantıda  
Ermeni gönüllüleri –tırnak içinde gönüllüleri diyorum-, “Légion des 

(*) İstanbul Barosu, Dışişleri Bakanlığı(E),  Hukuk Doktoru
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étrangers” diyerek, yani Fransızların yabancı lejyonunda savaştık-
larını söyleyerek savaşmaya ve silahlı mücadelede bulunmaya hazır 
olduklarını birkaç kere vurgulamışlardır. Bunların hiçbir şekilde ay-
rıntılı bir soykırım tablosu ortaya koymadıkları da kesinlikle vurgu-
lanmalıdır. Bu konuda üzerinde durmak istediğim bir husus da şu-
dur: Sevr tartışmaları 700 sayfalık bir tutanak içinde yer almıştır. Bu 
tutanağın içeriğine bakıldığı zaman en çok üzerinde durulan konu-
nun kesinlikle soykırımla şu veya bu şekilde ilişkilendirilecek iddia-
lar değil, daha çok Erzurum’un kime verileceği olduğu önem taşımak-
tadır. 700 sayfalık tutanağın 511, 512, 513 ve 514. sayfalarında İngiltere 
Başbakanı Lloyd George ile Lord Curzon arasında şöyle bir tartışma 
geçtiği görülmektedir: Fransızlar açıkça Erzurum’un Ermenistan’a 
verilmesini istiyorlar. Curzon, Erzurum’un Ermenilere verilmemesi-
nin çok acı bir olay olacağını ileri sürüyor. Buna karşılık Lloyd Ge-
orge açıkça Ermenilere verilmesinin uygun olmayacağını, haksızlık 
olacağını dile getirmektedir. Diğer önemli bir konu da, antlaşmanın 
metni içinde dahi açıkça, soykırımı çağrıştıracak bir maddenin de yer 
almadığıdır. Gerek Saint-German gerekse Versay Antlaşmaları’nda 
yer alan, “toplu öldürmeler” şeklinde genel bir ifade kullanılmamıştır. 
Bu hususların ayrıntılı şekilde incelenmesinde, değerlendirilmesinde 
yarar görmekteyim. Son zamanlarda artık o konumda değiliz. Özel-
likle Sırbistan Karadağ başvurusundaki Uluslararası Adalet Diva-
nı’nın 2008’de aldığı karar, son derece değişik bir yaklaşım içindedir 
ve bunun ayrıntılı şekilde incelenmesinde yarar görmekteyim. Sreb-
renitsa’da meydana gelen ve on binlerce Müslüman’ın katledilmesi-
ne neden olan olaylar, 1991’den beri biliniyordu. Bu olaylar Birleşmiş 
Milletlere de yansımış, Birleşmiş Milletler’de Sırbistan aleyhinde 
birtakım kararlar alınmıştır. Ancak Uluslararası Adalet Mahkemesi 
bunları yeterince değerlendirmemiş ve sadece Srebrenitsa açısından 
bir soykırım kararı alabilmiştir. Hâlbuki 1991’den itibaren Sırbistan’ın 
her bölgesinde Müslümanlara yapılan baskılar hakkında ayrıntılı 
raporlar bulunmaktaydı ancak bunlar değerlendirilmemiştir. Üste-
lik Sırbistan devletinin bunları dikkate almaması önem taşımakta-
dır. Uluslararası Adalet Divanı da Sırbistan’ın, almış olduğu önleyici 
tedbirlere uymadığını da yeterince değerlendirmemiştir. Bu baskılar 
pekâlâ daha önce de sona erdirilebilirdi. Ayrıca binlerce kişinin öl-
dürülmüş olmasına rağmen Uluslararası Adalet Divanı herhangi bir 
tazminata karar vermemiştir ve bu uluslararası hukuk doktrininde 
eleştirilmiştir. Hatta daha da ileri giderek şunu söyleyebilirim ki şayet 
bir başka Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından, Srebrenitsa kat-
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liamına katılan bir kişinin bireysel sorumlu olarak soykırım işlediği 
konusunda karar alınmamış olsaydı; belki Uluslararası Adalet Divanı 
da Srebrenitsa açısından soykırım sonucuna varmayabilirdi. Bunlar 
önemli hususlar ama yeterince değerlendirilmemiştir, doktrinde de 
şimdiye kadar pek üzerinde durulmamıştır. Özellikle daha çok taz-
minat üzerinde durulmuştur, hâlbuki tazminattan daha çok yapılan 
tespitin gerekçelerinin zayıf olması ve yeterince inandırıcı olmaması 
önem taşımaktadır. İnandırıcı olabilmesi için bütün yapılan baskıla-
rın bir bilançosunun çıkarılması gerekiyor. Bunun yapılmaması da 
çok ağır bir ihmaldir. Belki de yapılmadığı için de tazminat konusuna 
da ağırlık verilmemiştir. Uluslararası Adalet Divanı’nın başka karar-
ları incelendiğinde; özellikle İtalya’da Almanlar tarafından yapılan 
baskılar ve katliamlarla ilgili olarak İtalyan mahkemelerinin verdiği 
kararlardan sonra Uluslararası Adalet Divanı’na yapılan başvurunun 
da, maalesef devletin yargısal sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiy-
le reddedildiği görülmektedir. Benzer bir karar da Strasbourg İnsan 
Hakları Mahkemesi’nden gelmiştir. Almanya ile ilgili olarak yine 
yargısal sorumluluğu olmadığı, muafiyeti olduğu gerekçesiyle daha 
ilk aşamada kısa bir kararla reddedilmiştir. Bu kararlara bakıldığı 
zaman; gerçekten, soykırım iddialarının artık kolayca ileri sürülme-
sinin mümkün olmadığı, bilakis kararların daha çok konuların bir an 
önce kapatılması, sonlandırılması gibi bir sonuçla tamamlandığı gö-
rülmektedir ve incelemeler gerektiği gibi yapılmamaktadır. Şu anda 
başka kararlar önem taşıyabilir. Örneğin, başka bir iki karar daha var. 
Soykırımla ilgili değil ama örneğin Siroko kararında; Azerbaycan’ın 
Ermenistan aleyhindeki başvurusuna ilişkin Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi kararının 70’inci sayfasında 700 bin Azeri’nin yerinin de-
ğiştirildiğine, bir anlamda tehcir yapılmış olduğuna dikkat çekilmek-
tedir; fakat bu konu hakkında da herhangi bir eleştiriye rastlamadım. 
Zihnimizde kalan diğer bir karar ise çok önemli olan Perinçek kara-
rıdır. Bu karar, doktrinde, sadece mahkemenin soykırımı yargılama 
yetkisi olmadığı gerekçesiyle sınırlandırılmaktadır. Bunun incelen-
mesinde yarar görmekteyim. Ayrıca bu kararda bunun ötesinde diğer 
önemli tespitler var. Davalı devlet İsviçre, yaptığı savunmalarda çok 
sayıda devletin “Ermeni soykırımı”nı kabul etmiş olduğuna dikkat 
çekmiştir ancak Strasbourg Mahkemesi bunu kabul etmemiş, bun-
ların ancak siyasi nitelikte kararlar olduğuna dikkat çekerek bunları 
reddetmiştir.

Teşekkür ederim.
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Sevgi Gül Akyılmaz*

Ben şimdi belki program dışı bir sunum ama -sonradan ek-
ledik- biraz daha farklı bir konu hakkında konuşmak isti-
yorum. Emval-i metruke ve günümüze yansıyan hukuki so-
runlardan bahsedeceğim. Tabii çok ayrıntılı bir konu, geniş 

bir konu. Onun için süre sınırlarını aşmamak ve en azından birkaç 
soruya da yer açabilmek için ana başlıklara değinerek özet bir şekilde 
konuya yaklaşmaya çalışacağım. Bu sebeple belki arada birtakım bil-
gi boşlukları olabilir. Onun için baştan özür diliyorum. “Emval-i met-
ruke” kavramı, bizim hukuk sistemimizde sevk ve iskâna tabi tutulan 
veya mütegayyip olan; başka bir deyişle, kaybolmuş olan ya da firari 
olan Ermenilerden kalan malları ifade etmek için kullanılan bir te-
rimdir. Burada mallar dediğimiz zaman tabii ki ağırlıklı olarak taşın-
maz malları kastediyoruz ama menkul mallar yani taşınır mallar da 
bu kavramın içine girmektedir. Son dönemde uluslararası camiada, 
Rumlardan kalan malların da bu kapsam içine sokulmaya çalışıldığı-
na dair birtakım çalışmalara da rastlamaktayız. Emval-i metruke de-
diğimiz zaman, sorunu anlayabilmemiz için bazı önemli satır başla-
rımız var. Bunlardan bir tanesi, Emval-i Metruke Mevzuatı dediğimiz 
bir hukuk külliyatıdır. İkincisi, Osmanlı arazi hukukuyla ilgili temel 
bilgilerdir. Üçüncüsü de özellikle son dönemde büyük önem kaza-
nan Osmanlı vakıf hukukuyla ilgili bilgilerdir. Önümüzde birtakım 
davalar vardır ve bu davalar öncelikli olarak derece mahkemelerinde 
başlamaktadır. Buradan istenilen sonuçlar alınamazsa Anayasa Mah-
kemesine gidilmektedir. Anayasa Mahkemesinden de Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne kadar uzanan bir zincirle karşılaşmaktayız. 
Mülkiyet iddialarının ön plana çıkmaya başlamasının 2012 yılından 
itibaren olduğunu görmekteyiz. Kilikya Ermeni Katolikosluğu tara-
fından Erivan’da düzenlenen bir uluslararası toplantıda mülkiyete 

(*) Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi,  Hukuk Tarihi 
Profesörü 
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Kilikya Ermeni 
Katolikosluğu tarafından 
mülkiyet ihlalleri 
iddialarına, din ve vicdan 
hürriyetinin ihlali iddiaları 
eklenebileceği için, dinî kurumlar 
ve vakıflarla ilgili davalara 
yoğunlaşılması gerektiği 
konusunda bir 
strateji izlenmektedir.
Sevgi Gül Akyılmaz
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ayrı bir başlık ayrılmıştır ve özellikle bu konuya ağırlık verilmesiy-
le; mülkiyet iddialarında da -ki son dönemde bunu görüyoruz-, daha 
fazla ses getireceği ve mülkiyet ihlallerinin yanına bir de din ve vic-
dan hürriyetinin ihlali iddiaları eklenebileceği için, dinî kurumlar 
ve vakıflarla ilgili davalara yoğunlaşılması gerektiği konusunda bir 
strateji izlendiğini görmekteyiz. Evet, bireysel mülkiyet iddiaları ile 
ilgili başvurular var. Bunlardan en dikkat çekeni, Anayasa Mahkeme-
si’nin 2016 yılında karara bağladığı Agavni Mari Hazaryan ve diğer-
leri davasıdır. Bu dava şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
önündedir ama dediğim gibi, son dönemde, dinî kurumlar ve vakıf-
larla ilgili davalara odaklanılmıştır. Bu çerçevede önümüzde üç tane 
önemli dava olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda bununla ilgili 
hukuki alanda güç sarf edilmesi, çalışmalar yapılması gerekecektir.

Bu davalardan bir tanesi, Kilikya Ermeni Katolikosluğu davasıdır. Bir 
diğeri Sanasaryan Han Vakfı davasıdır. Üçüncüsü de Kudüs’te kâin 
Ermeni Maryakop Kilisesi davasıdır. Bunlardan ilki olan Kilikya Er-
meni Katolikosluğu davasının açılış tarihi de enteresandır. Bu dava 
2015 yılında, 1915 olaylarının 100. yılına atıfta bulunularak açılmıştır. 
Peki, bu davada ne talep edilmiştir? Aslında bu davada ilk olarak Ko-
zan Tapu Müdürlüğü’ne bir müracaat vardır. Oradan bir cevap alına-
mayınca, herhangi bir yargısal süreç işletilmeden doğrudan doğruya 
Anayasa Mahkemesi’ne bir başvuruda bulunulmuştur ve Kozan’da-
ki Kilikya Ermeni Katolikosluğu’na ait olan kilisenin, manastırın ve 
müştemilatın iadesi veyahut da tazminat ödenmesi talep edilmiştir. 
Bu dava çerçevesinde de mülkiyet hakkı ihlali başta olmak üzere; din 
ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği, Anayasa’nın eşitlik ilkesinin ihlal 
edildiği ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarında bulu-
nulmuştur. Anayasa Mahkemesi iç hukuk yolları tüketilmediği için 
2016’da davayı reddedince, I. Aram Katolikos, 6 Aralık 2016’da Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne bir başvuruda bulunmuştur. Mahkeme, 
olması gerektiği gibi, bu başvuruyu iç hukuk yolları tüketilmediği için 
kabul etmemiştir. Ama burada şunun altını çizmek isterim: Mülki-
yet ihlali açısından bir incelemeye tabii ki girilmemiştir ama ileride 
tekrar bu dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin önüne giderse, 
iç hukuk yolları tüketildikten sonra mülkiyet ihlali incelenecektir. 
Bunun üzerine Katolikosluk; iç hukuk yollarını tüketmek amacıyla, 
2019 yılında Kozan’daki İkinci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, Maliye 
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Bakanlığı ve Kozan Belediyesi aleyhine bir dava açmıştır. Bu davanın 
safahatını izliyoruz; eğer istenilen sonuç alınamazsa, tekrar Anayasa 
Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne uzanan bir süreç 
söz konusu olabilir.

İkinci dava 2011 yılında başlayan Sanasaryan Han Vakfı davasıdır ve 
Ermeni Patrikliği tarafından açılan bu davada Sanasaryan Han’ın Sa-
nasaryan Vakfı adına tescili, iadesi istenmiştir. Bu, ilgi çekici bir dava-
dır. Biraz da bunun üzerinde durmak istiyorum. Yargısal süreç devam 
etmiştir ve Yargıtay’a kadar ulaşmıştır. Önce bilirkişi raporu çerçeve-
sinde bu vakfın bir cemaat vakfı olduğu konusunda bir karar verilmiş 
fakat daha sonra, Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi’nde karar düzeltme 
aşamasında, cemaat vakfı olduğu konusundaki karar değiştirilmiş-
tir ve “mazbut vakıf ” olarak kabul edilmiştir. Bunun üzerine de dava 
Anayasa Mahkemesi’ne götürülmüştür, şu anda Anayasa Mahkeme-
si’nin önündedir.

Üçüncü davanın Kudüs’te kâin Ermeni Maryakop Kilisesi davası oldu-
ğunu belirtmiştik. Bu dava, ilk kez ülke dışındaki bir yabancı vakfın 
açtığı bir dava olması hasebiyle enteresandır. İstanbul’daki birtakım 
taşınmazların kendi adlarına kaydedilmesini istemektedirler. Yargı-
sal sürece Ankara 15. İdare Mahkemesi’nde başlanmış, süreç AYM’de 
devam etmiş ve burada mahkemeye erişim hakkının ve mülkiyet 
hakkının ihlal edildiği iddia edilmiştir. Mahkeme bu dosyayı, 2019’da 
mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vererek ilk dere-
ce mahkemesine, 15’inci İdare Mahkemesi’ne yeniden yargılama için 
göndermiştir. Başka bir deyişle Anayasa Mahkemesi henüz bu dava-
da da mülkiyet hakkının ihlali konusunu incelememiştir. Bu davalar 
devam eden davalardır.

Bu çerçevede bu davaları da dikkate aldığımız zaman bazı hususla-
rın altını çizmek isterim: Birincisi Emval-i Metruke Mevzuatı’nın na-
sıl şekillendiğidir. İlk adım 30 Mayıs 1915’te Heyet-i Vukela kararıyla 
atılmış, burada genel bir çerçeve çizilmiştir. Ardından 1915 yılında art 
arda bir talimatname, bir kanunu muvakkat ve bir de bu kanunu mu-
vakkatin uygulanmasını gösteren nizamname çıkmış; süreç devam 
etmiş, çeşitli hukuki düzenlemeler yapılmış ve 1928’deki iki kanunla 
da Emval-i Metruke Mevzuatı tamamlanmıştır. Bu önemlidir. Üzerin-
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de durmak istediğim ikinci önemli nokta, Osmanlı arazi hukukuyla 
ilgili bilgilerdir. Şunu söylemek istiyorum: 1926 öncesi, yani 4 Ekim 
1926’da Medeni Kanun yürürlüğe girinceye kadarki birtakım davalar-
da, Osmanlı hukukuna atıf yapılmaktadır ve mahkemelerde bu dava-
lar, özellikle 1926 öncesi kurulan vakıflarla ilgili kararlar verilirken, 
yine Osmanlı vakıf hukukuna göre yürümektedir.

Osmanlı arazi hukuku açısından şunu söylemek isterim: Osmanlı 
Devleti’nin genel toprak siyaseti çerçevesinde özel mülkiyete konu 
olan araziler son derece azdır. Mülkiyeti devlete ait olan, kullanım 
hakkı yani tasarruf hakkı kişilere verilen “mirî arazi” dediğimiz arazi-
ler vardır. Tıpkı Kilikya Ermeni Katolikosluğu davasında olduğu gibi 
büyük oranda kiliselere, manastırlara bırakılan topraklarda mülkiyet 
devlete aittir. Bu dinî kurumlar, bu arazinin kullanım hakkına sahip-
tirler. Başka bir deyişle, Osmanlı hukukuna göre o topraklar üzerinde 
kiracı konumundadırlar. Ebussuud Efendi önemli bir şeyhülislam ve 
hukukçudur. Onun fetvalarında ve benzer fetvalarda hep şu ifade var-
dır: “Kilise ve manastırın ne mülkü olmak mümkündür ne vakfı olmak 
mümkündür.” Ne manastır ya da havra gibi dinî kurumlar lehine vakıf 
kurulabilir ne de bunların toprakları olabilir. Bir başka özellikle altını 
çizmek istediğim konu daha var çünkü son dönemde gündeme gel-
di ve gelmeye de devam edecek. Özellikle de yargı karar alırken veya 
akademisyenler çalışmalarını yaparken bu konu büyük önem arz et-
mektedir. Şöyle bir yanılgı söz konusudur: Sanki şu anda Türkiye’deki 
gayrimüslimlere ait bütün vakıflar cemaat vakfıdır. Oysa bu, Osmanlı 
hukuku açısından son derece yanlış bir yaklaşımdır. Osmanlı Devle-
ti’nde tıpkı Müslümanlar gibi gayrimüslimler de hayri vakıflar, tica-
ri vakıflar olarak nitelendirdiğimiz vakıfları kurabilmişlerdir; tıpkı 
Sanasaryan Han Vakfı davasında olduğu gibi. Çünkü orada Mıgırdiç 
Sanasaryan hayri bir vakıf kurmuştur. Tamamen hayır amacına yö-
nelik vakıflar karşımıza çıkmaktadır. Kilise ve benzeri dinî kurumlar 
lehine vakıf yapmak, Osmanlı hukukuna göre yasaktır ama fakir olan 
ruhbanlar lehine vakıflar yapılabilir ki Sanasaryan Vakfında da fakir 
Ermeni çocukları lehine yapılan bir vakıf söz konusudur. Dolayısıyla 
bütün gayrimüslim vakıfları cemaat vakıfları değildir. Cemaat vakıf-
ları, Lozan Antlaşması’nın 42. maddesinin 3. fıkrası ve 1935 Vakıflar 
Kanunu çerçevesinde ortaya çıkmış olan Cumhuriyet dönemine özgü 
bir vakıf türüdür. Osmanlı Devleti’nde kilise, manastır, havra gibi dinî 
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Mülkiyet ile ilgili davalarda 
Osmanlı hukuku ve Emval-i 
Metruke Mevzuatı’nın dikkate 
alınması gerekmektedir.
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kurumların tüzel kişiliği olmadığı için taşınmaz edinmesi mümkün 
değildir. Bunlar lehine yapılan bağışlar ya da vasiyet yoluyla bırakılan 
topraklar bunlar üzerine kayıt edilemediğinden, “nam-ı mefhum” ya 
da “nam-ı müstear” dediğimiz kayıtlar söz konusudur. Nam-ı müstear 
güvenilir gerçek kişiler üzerine yapılan kayıtlardır, nam-ı mefhum da 
aziz ve azizeler üzerine yapılan kayıtlardır. 1912 yılında cemaat va-
kıflarının temeli atılmış; ilk kez “Eşhas-i Hükmiyenin Emval-i Gayrı-
menkuleye Tasarrufuna Mahsus Kanunî Muvakkat” diye bir hukuki 
düzenleme yapılarak artık dinî kurumlar üzerine de taşınmazların 
kaydedilebilmesinin önü açılmıştır. Aslında kökeni burada. Daha 
sonra Cumhuriyet döneminde, Lozan Antlaşması’nın ilgili maddele-
ri çerçevesinde ve 1935 Vakıflar Kanunu’na göre bu dinî kurumların 
üzerlerinde olan taşınmazları bir liste halinde bir beyanname olarak 
vermeleri kararlaştırılmıştır. “1936 Beyannamesi” dediğimiz beyan-
name işe koşulmuş ve cemaat vakıfları da bu şekilde ortaya çıkmıştır. 
Cemaat vakfı olmasının önemi nedir? Cemaat vakıfları gayrimenkul-
ler üzerinde tasarrufta bulunabilirler, kendi gayrimenkullerinin iade-
sini talep edebilirler ve kendi mütevelli üyeleri tarafından yönetilirler. 
Halbuki Osmanlı’dan günümüze aktarılan gayrimüslimlere ait maz-
but vakıflar ise Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yönetimindedirler.

Son olarak şunu söyleyeyim ve bitireyim: Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi’ne kadar uzanacak davalarda mahkeme, mülkiyet hakkının 
ihlaliyle ilgili davalara bakmak için -çünkü 100 yıl önce gerçekleşen 
bir olayla ilgili kendini yetkili görebilecek- iki kritere bakacaktır. Bun-
lardan bir tanesi süregelen ihlalin olmasıdır. İkinci nokta da sürege-
len ihlal ile birlikte gerçekten mülkiyet hakkı ihlal edilmiş midir? Bu 
konuda bir makul beklenti oluşmuş mudur? Gerek Anayasa Mahke-
mesine gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne verilen dava 
dilekçelerinde özellikle bu iki konunun altının çizildiğini görüyoruz. 
Hem Lozan Antlaşması ve Emval-i Metruke Mevzuatı çerçevesinde 
bir makul beklenti oluştuğu hem de süregelen bir ihlalin olduğu belir-
tilmiştir. Dolayısıyla mülkiyet ile ilgili davalarda Osmanlı hukuku ve 
Emval-i Metruke Mevzuatının dikkate alınması gerektiğini özellikle 
belirtmek istiyorum.
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David Saltzman*

Sevgi Gül Akyılmaz: Devam eden devletle ilgili olarak uluslararası 
hukukta belirli kriterler var mıdır?

David Saltzman: Sorunuz için çok teşekkür ederim. Genel anlamda 
kriterler var ancak bunların çoğu akademik kriterlerdir. Uluslararası 
hukuk çerçevesinde hangi kriterlerin mevcut olduğundan bahsede-
cek olursak, ben akademik göstergelerin ve teorilerin olduğu tezini 
ileri sürmekteyim. Ancak sonuç olarak kanun devletin egemenliğidir. 
Kendinizi devam eden devlet olarak mı ardıl devlet olarak mı kabul 
ettiğinize bakılmaksızın, bir devlet olarak tanındığınız zaman han-
gi yükümlülükleri kabul edip hangilerini etmeyeceğinizi seçme ege-
menliğine sahip olursunuz. Ben bu tezi öne sürdüğümde yaygın yasal 
akademik görüşün tersini söylemiş olduğumun da farkındayım an-
cak bu konuyla ilgili yasal akademik çalışmaların çoğunu da okudum 
ve bu tür çalışmaların kural çıkarma konusunda yetersiz kalacağını 
düşünüyorum.

Sevgi Gül Akyılmaz: Uluslararası toplum Türkiye’yi yeni bir dev-
let olarak kabul etmiş midir? Bu konudaki görüş nedir?

David Saltzman: Bu çok güzel bir soru. Bu tez kapsamında belirt-
tiğim bir diğer husus da diğer ülkelerin muamele açısından uygun 
buldukları şekilde Türkiye’ye karşı davranış sergilemesidir. Aslında 
bir o kadar önemli olan başka bir konu da Türkiye’nin kendisini nasıl 
gördüğüdür. Eğer Türkiye kendisini zaman zaman olduğu gibi devam 
eden bir devlet olarak görüyorsa bu statü kapsamında hak iddia ede-
bilir. Ancak başka bir devlet, üçüncü bir devlet, Türkiye’ye bu ismi ve 
bu isimden kaynaklanan yasal yükümlülükler dayatmak isterse bunu 
yapamaz. Bunu yalnızca akademik açıdan yapabilir. Her ne kadar be-
nim tezim radikal olmasa da uluslararası hukukun, güçlü egemenli-
ğin etkisi altında kaldığıdır. Savaşları nihayete erdirdiğimizde de aynı 
şey oldu, Lozan Antlaşması onaylanıp Türkiye Cumhuriyeti ilan edil-
diğinde de aynı şey olmuştur.

(*) Saltzman & Evinch Hukuk Bürosu Ortağı
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Deniz Akçay*

Halefiyet konusunda ve Osmanlı Devleti’nin halefiyeti konusunda 
yine AVİM dergisinde yayımlanan çok uzun bir makalem var. O konu-
da şunu söyleyebilirim ki Türkiye Cumhuriyeti, sonunda yeni devlet 
olarak kabul edilmiştir. Gerçi başında, Osmanlı borçlarının ödenmesi 
çerçevesinde tayin edilen İsviçreli banker; bir satırla, devamı olduğu-
nu ileri sürerek bize Osmanlı borcunun tamamını ödetmek niyetiyle 
hareket etmiştir. Fakat bu konudaki Lozan’daki görüşmeleri başın-
dan sonuna kadar inceledim ve sonunda özellikle Japonya’nın, Ame-
rika’nın ve bir sürü devletin açıkça söz alarak yeni bir devlet olarak 
tanıdıklarını gördüm.

(*) İstanbul Barosu, Dışişleri Bakanlığı(E),  Hukuk Doktoru
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29 Ekim 1915, Bursa vilayeti Karacabey kazası Ermenilerinden tehcir 
esnasında el konulan silahlardan bir kısmının fotoğrafı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı
“BOA.FTG, 1674”

29 Ekim 1915, Bursa vilayeti İnegöl kazası Ermenilerinden tehcir 
esnasında el konulan silahlardan bir kısmının fotoğrafı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı
“BOA.FTG, 1655”
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Günümüze 

Yansımaları 
ve Gelecek 

Perspektifi
KONUŞMACILAR

Alev Kılıç 

Ömer Turan 

Yıldız Deveci Bozkuş

Ergün Kırlıkovalı

Christian Johannes Henrich

 Patrick Walsh
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Giriş

Alev Kılıç*

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bu önemli, gerekli 
ve zamanlı konferansın düzenlenmesine aracılık ettiği için 
teşekkür ediyorum ve bütün katılımcılara değerli katkıları 
için ayrıca teşekkür ediyorum ve kendilerini kutluyorum.

Üçüncü oturumumuza başlıyoruz. İlk iki oturumda 1915 olayları ve 
buna ilişkin Ermeni iddialarının tarihî ve hukuki boyutlarını ele aldık. 
Bunlar bu konuda son derece değerli katkılar, konuşmalar, tebliğler. 
İşin özü itibarıyla bu Ermeni iddialarına karşı en güçlü olduğumuz, 
iddiaları en çok reddedebilecek durumda olduğumuz konular ve de 
hukuki ve tarihî boyutları. Bizim bugün bu oturumda ele alacakla-
rımız konunun daha ziyade siyasi ayağını oluşturuyor. Bu konu ve 
bu siyasi ayak, Türkiye’yi hedef alan siyasi düşünceler nedeniyle bir 
rasyonel tabana dayandırılmaksızın tamamen siyasi amaçlara uygun 
keyfi bir yaklaşıma sahne olabiliyor. Bildiğiniz üzere 1991 yılında Sov-
yetler Birliği’nin dağılmasının ardından Ermenistan ikinci kez bağım-
sızlık kazandı. Burada dahi Ermenistan’ın yaklaşımı itibarıyla ilginç 
bir durum var. Aynı tarihlerde ikinci kez bağımsızlıklarını ilan eden 
Gürcistan ve Azerbaycan tarihte ikinci kez bağımsız olduk derken, 
Ermenistan bu sayıyı üçe çıkarıyor. Neden? Çünkü Sovyet dönemin-
deki cumhuriyeti de bağımsız bir cumhuriyet olarak değerlendiriyor. 
Bu, kısa bir parantez arası bilgi fakat dikkat çekici bir yaklaşım farkı 
olduğu için belirtmek istedim. İki kutupluluktan çok kutupluluğa ge-
çilen bu dönemde Türkiye tutarlı ve istikrarlı bir şekilde bölgesel iş 
birliğini savunmuştur. Daha 1999 yılında AGİT’in şemsiyesi altında 

(*) E. Büyükelçi,  Avrasya İncelemeleri Merkezi Başkanı
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altı ülkenin “Kafkas İstikrar Paktı” adı altında bir iş birliğine yönel-
mesini savunmuştur. Bunu daha sonra Gürcistan Savaşı sonrası veya 
sırasında 2008 yılında yine altı ülkenin dâhil olacağı “Kafkas İstikrar 
ve İş Birliği Paktı” olarak gündeme getirmiştir. Yine hepimizin bildi-
ği üzere, Türkiye son olarak da Karabağ Savaşı’nı müteakiben 2021 
yılında altı ülkenin dâhil olacağı bir platform oluşturma düşüncesi-
ni gündeme getirmiştir. Diğer taraftan Ermenistan büyük ölçüde Er-
meni diasporasının, Apostolik kilisenin ve bazı Batılı yandaşlarının 
baskı, zorlama veya telkinleriyle Türkiye’ye karşı kinci, intikamcı ve 
yayılmacı bir politikayı çıkarlarına daha uygun görmüştür.

Bu yanlış politikanın Ermenistan’ı getirdiği nokta, Karabağ Savaşı ile 
kaçınılmaz bir yenilgi olmuştur. 2018’de “Kadife Devrim” söylemiyle 
iktidara gelen ve eski zihniyeti tasfiye hedefini güden Paşinyan yöne-
timi, geçmişin yanlışlıklarını görmüştür. Gerçekçi bölgesel iş birliğini, 
iyi komşuluk ilişkilerini esas alan bir politikanın gerekliliğini anlamış-
tır. Bununla birlikte muhtemelen aynı baskıların ve eski rejim yanlıla-
rının etkisiyle eski yaklaşımlarla eski gidişat arasında bir yalpalama 
yaşamıştır. Nitekim bu yalpalamanın bugün de devam ettiğini görüyo-
ruz. Bir yandan 9 Kasım ateşkes, 11 Ocak yeni uygulama anlaşmaları ve 
bu ateşkes anlaşmasının uygulaması anlaşmalarıyla ekonomik yolla-
rın ve ulaşım yollarının açılması ile bölgesel iş birliğine yönelme sözü 
verilirken, diğer taraftan da başta Fransa, Amerika Birleşik Devletleri 
ve Avrupa Birliği’nden olmak üzere hâlen Batı’dan eski emellerini ger-
çekleştirmek için destek aradıklarını görüyoruz. Ben bugün çok de-
ğerli ve bir kısmını da çok yakından tanıdığım değerli konuşmacıların 
bu konulara ışık tutacağına inanıyorum. Özellikle ilk konuşmacımızla 
başlayacak olursam, Profesör Doktor Sayın Ömer Turan, 20132020 yıl-
ları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanlı-
ğını yaptı. Bu dönemde kendisiyle Avrasya İncelemeleri Merkezinde 
yakinen çalışma imkânı da bulduk . Bu, dinleyicilerimizin veya çoğu 
kimsenin bilmediği bir durum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nde istisnai ve ender üniversitelerimizden birisidir. Ermeni 
sorunuyla ilgili derslere de yer veren Sayın Profesör Doktor Ömer Tu-
ran’ın bu konuya çok yakın ilgisi olmuştur. Kendisini de bu vesileyle 
yeni görevi için kutlamak istiyorum. Kendisi Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Lefkoşa’da yakın zaman-
da rektörlük görevine getirilmiştir. Sayın Ömer Turan’ın biyografisi o 
kadar dolu ki vakit kısıtlılığı nedeniyle bunun bütün ayrıntılarına gir-
miyorum ve sözü Sayın Profesör Doktor Ömer Turan’a bırakıyorum.

126     TÜRKİYE KARŞITI BİR ANLATI: 1915 OLAYLARI



Ermeni Meselesinin 
Misyonerlik Boyutu

Ömer Turan*

Sayın Büyükelçi, Oturum Başkanı ve Değerli Katılımcılar. Hak-
kımdaki teveccühleriniz için teşekkür ediyorum. Ders saye-
nizde devam ediyor. Lütem üstadımız başlamıştı. ASAM’da 
olduğu gibi hayırlı halefi olarak siz sürdürüyorsunuz. Katkı-

larınız için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlı-
ğı’na böyle bir zamanda bu seviyede bir toplantı düzenledikleri için 
teşekkür ediyorum. Bildiri başlığımın “Ermeni meselesinde misyo-
nerlik boyutu” olduğunu belirtmiştim. O çerçevede sunumuma baş-
lamak istiyorum.

Misyonerlik faaliyetleri, Hristiyan misyonerlik faaliyetleri, din yayma 
faaliyetleri olarak bilinir ama bundan ibaret değildir. Din yayma faa-
liyetleri, misyonerlik faaliyetlerinin sadece buz dağının görünen kıs-
mıdır. Görünmeyen kısmında ekonomik boyut vardır, kültürel boyut 
vardır, siyasal boyut vardır. Hatta askerî boyut vardır. En kısa söyle-
yişle misyonerlik şudur: Misyoner gönderen ülkeler gittikleri yerlere 
kendileri için bir hayat alanı açarlar. Anadolu ve Orta Doğu çerçeve-
sinde meseleyi ele alacak olursak, meselenin çok daha ayrı bir has-
sasiyet kazandığını görürüz. Çünkü Hristiyan literatüründe “Bible 
Land”, diğer bir ifadeyle “İncil ülkesi” şeklinde geçen bir terim vardır.

Hristiyanlığın doğduğu, ilk kiliselerin kurulduğu, havarilerinin 
gezdiği bu topraklar artık Müslümanların hakimiyetindedir. Haçlı 

(*) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörü, Tarih Profesörü
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savaşları bu toprakları Müslümanların elinden almaya muvaffak ola-
mamıştır. Ama misyonerler, kendi ifadeleriyle silahsız bir Haçlı Seferi 
ile yeniden bu toprakları Hristiyanlığa kazandıracaklardır. Katolik 
misyonerler bu çerçevede kapitülasyonlarla gelmişlerdir. 18’inci yüz-
yıl sonlarında İngiliz Protestan misyonerler, 19’uncu yüzyılın başla-
rında Amerikan misyonerler, 19’uncu yüzyılın ikinci yarısında Alman 
misyonerler bölgeye, Anadolu’ya, Osmanlı topraklarına gelmişlerdir, 
faaliyetler sürdürmüşlerdir. 1820 yılında ilk iki Amerikan misyoneri 
Osmanlı topraklarına gelmiştir. 1830 ve 1831 yıllarında, özellikle gö-
revlendirilmiş iki misyoner Smith ve Dwight Ermenilerin yaşadıkları 
İzmir, Balıkesir, İstanbul, Tokat, Sivas, Erzurum, Tebriz, Şuşa, Erivan, 
Van, Trabzon’a bir buçuk yıl süren bir gezi yapmışlardır. Beraber gez-
dikleri halde bir buçuk yıl boyunca birbirlerinden ayrı olarak raporlar 
kaleme almışlardır.

Birbirlerine göstermeden ve sonunda orada topladıkları notları bir-
leştirerek büyük bir rapor kaleme almışlardır. Bu raporda şunlar ele 
alınmıştır: “Ermeniler kimlerdir?” “Nerede ve hangi şartlarda yaşar-
lar?” “Kiliselerin durumu, okullarının durumu, Osmanlı yönetimiyle 
ilişkileri, sosyal, siyasal, kültürel durumları nedir?” vb. O rapor isti-
kametinde, o rapordaki bilgiler kullanılarak, Amerikan misyonerler 
Ermeniler arasında çalışmaya başlamıştır. İlk istasyon İstanbul’da 
kurulmuştur. İkinci istasyon 1835’te Trabzon’da kurulmuş, daha son-
ra Erzurum’da istasyonlar kurulmuştur. Bu misyonun adı başlangıçta 
Batı Asya, daha sonra Akdeniz, daha sonra Türkiye olarak adlandırıl-
mıştır. Anadolu’nun neredeyse tamamını Ermenistan olarak görmek-
tedirler. Hatta Anadolu’yu Kuzey Ermenistan, Güney Ermenistan 
olarak ikiye bölmüşler, bu şekilde adlandırmışlardır. 1860’tan sonra 
ise Doğu Türkiye, Merkez Türkiye ve Orta Türkiye olarak üç büyük 
istasyon halinde Anadolu’da faaliyetler sürdürmüşlerdir. 1913 yılında, 
Birinci Dünya Savaşı öncesine gelindiğinde, 174 misyoner Anadolu’da 
çalışmaktadır. Sunumumda ABCFM misyonerlerini esas alıyorum. 
Neredeyse bir asırlık çalışmanın sonucunda Protestanlaştırabildikle-
ri Ermenilerin sayısı birkaç on binden ibarettir. Fakat ne demiştik? 
Hristiyanların Protestanlaştırma veya din değiştirme faaliyeti, mis-
yonerlik faaliyetlerinin sadece görünen kısmı. Görünmeyen kısmın-
da bir sürü başka boyutlar vardır ve misyonerler bu dinî faaliyetleri-
nin yanı sıra basın yayın alanında, eğitim alanında ve sağlık alanında  
faaliyetler yürütmüşlerdir. Anadolu’daki faaliyetleri çok büyük  
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ölçüde Ermenilere yönelik olmuştur. Balkanlar’daki faaliyetleri de 
Bulgarlara yönelik olmuştur. 1881’e dek 725 yayın çıkarmışlardır. Bun-
ların yarısına yakını, 358 tanesi Ermenilere yöneliktir: Ermenice ve 
Ermeni harfleriyle Türkçe olarak yazılmıştır. Birinci Dünya Savaşı ön-
cesinde, sadece 1913 yılında, yaptıkları yayınların sayfa adedi 6 mil-
yondur hatta 6 milyondan fazladır. Bu şekilde yayınlarlarla Ermeni 
gençlerine, halkına, aydınlarına hitap etmişlerdir.

İkinci ayak, eğitim ayağıdır. Eğitimde de yine Birinci Dünya Savaşı 
başlangıcı itibarıyla toplam 426 okulda 25 binden fazla öğrenci yetiş-
tirmişlerdir.

Bu okullar ilkokuldan başlar. Ortaokuldan liseye, Robert Kolej sevi-
yesinde Tarsus, Merzifon, Harput Koleji seviyesinde yüksek okullar, 
teoloji okulları vardır. Farklı seviyelerdeki bu okullarda yetiştirdikleri 
çocukları milliyetçi duygularla yetiştirmişlerdir. Batı’nın liberal fikir-
lerini bu çocuklara aşılamışlardır. Hristiyan kimliklerini, Ermeni kim-
liklerini bunlara yeniden hatırlatmışlardır. Bu şekildeki bir eğitimden 
geçen çocuklar, Ermeni kültürel uyanışının ve daha sonra sosyal si-
yasal cemiyetlerinin, kuruluşlarının önderleri olacaklardır. Buralarda 
bu şekilde yer almışlardır.

Üçüncü ayak sağlık ayağıdır. Eğitim, basın yayın belli bir kesime fakat 
sağlık herkese hitap etmektedir. Birinci Dünya Savaşı başlamadan 
önce 20’ye yakın hastanede ve dispanserde sadece 1913 yılı itibarıyla 
40 binin üzerinde insan tedavi edilmiştir. Bir kısmı birkaç defa gel-
miştir ve Ermeniler, yani misyonerler her zaman boşlukları görerek 
kendilerinin kuvvetli, muhataplarının zayıf olduğu bir ilişki tarzını 
yaratmayı, çok iyi bilmişlerdir ve misyonerler Ermeni ayrılıkçı hare-
ketine sempatiyle bakmıştır. Konuşmanın başlangıcında kendilerini 
“silahsız bir Haçlı Seferi” olarak tanımladıklarını belirtmiştik. Ermeni 
milliyetçi hareketine sempatiyle bakmışlardır. Osmanlı yönetimine 
karşı onları himaye etmişlerdir. Çünkü o dönemde kapitülasyonlar 
sebebiyle yabancıların bir nevi dokunulmazlıkları vardır ve daha da 
önemlisi Anadolu’da yaşananları Batı’ya, olduğundan çok farklı bir 
şekilde ve Ermenilerin perspektifinden aktarmışlardır. Ermeniler le-
hine olan hareketleri dolayısıyla bazı Amerikan diplomatları ile ters 
düşmüşlerdir. Perel bunlardan biridir. 1894-95 yıllarında İstanbul’da-
ki Amerikan elçisidir. Misyonerlerle kavga etmiştir: “Siz böyle abartılı 
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Din yayma faaliyetleri, misyonerlik 
faaliyetlerinin sadece buz dağının 
görünen kısmıdır. Görünmeyen 
kısmında ekonomik, kültürel, 
siyasal hatta askerî boyut vardır.
Ömer Turan
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tavırlarla, tutumlarla Türk-Amerikan ilişkilerini, Osmanlı-Amerikan 
ilişkilerini tehlikeye düşürüyorsunuz, zarar veriyorsunuz.” demiş-
tir. Ama bunlar güçlüdürler ve Başkan nezdinde, Perel’in görevden 
alınması için teşebbüse geçmişlerdir ve Perel’e çok zor zamanlar ya-
şatmışlardır. Az da olsa bu şekilde misyonerlerin faaliyetlerine karşı 
çıkan başka Amerikan diplomatları da olmuştur. Bunlardan biri de 
Amiral Bristol’dur. Birazdan o konuya da değineceğim.

Birinci Dünya Savaşı ufukta görüldüğünden, misyonerler artık bekle-
dikleri anın geldiğini, Osmanlı’nın sonunun yaklaştığını görmüşler-
dir ve yaptıkları yayınlarda artık gayrimüslimlerin Osmanlıların hi-
mayesine, idaresine bırakılmaması gerektiğini hatta Müslümanların 
bile Osmanlı idarecilerinin hakimiyetine bırakılmaması gerektiğini 
savunarak, bu tezi işleyen yayınlar yapmışlardır ve Osmanlı toprak-
larının ve Anadolu’nun işgalinin zeminini oluşturmaya girişmişlerdir. 
Ermeni tehciri başladıktan sonra oluşturdukları “Near East Relief ” 
isimli yardım kuruluşu marifetiyle Osmanlı aleyhine haberler yaya-
rak, Ermenilerin ne kadar zulme uğradığına dair propaganda yaparak 
Amerika kamuoyunda ve Batı kamuoyunda paralar toplamaya giriş-
mişlerdir ve İngiltere’nin Birinci Dünya Savaşı’ndaki Osmanlı aleyhi-
ne propagandaları yürüttüğü Wellington House ile iş birliği yaparak 
Amerika’da Wellington House’un propaganda malzemesinin Osmanlı 
aleyhine dağıtılmasında aktif olarak rol almıştır. Bildiğiniz gibi Birin-
ci Dünya Savaşı’ndan sonraki Kurtuluş Savaşı’nda, Millî Mücadele dö-
neminde de bu faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Örneğin; Kars 30 Ekim 
1920’de yeniden Türklerin hakimiyetine alınmış ve bu esnada 30 ka-
dar Ermeni hayatını kaybetmiştir. Near East Relief mensubu bunu, 
“Seksen bin Ermeni öldürüldü.” şeklinde Amerika’ya bildirmiştir. O 
esnada Amiral Bristol, İstanbul’daki Amerikan Yüksek Komiseri’dir. 
Böyle bir şey olmadığını bilmektedir ve hatıratında, günlüklerinde 
nasıl abartılı, nasıl uydurma, nasıl gerçeklerden uzak bir hareket ol-
duğunu görmüştür ve Ermenilerle, misyonerlerle ve Near East Relief 
temsilcileriyle bunu ağır bir şekilde tartışmıştır. Özür dilemişlerdir, 
bir daha yapmayacağız demişlerdir ama bildikleri yolda faaliyetleri-
ni sürdürmüşlerdir. Lozan’da, Amerikan heyetinde üç misyoner var-
dır. Amerikan Board’ın Genel Sekreteri Barton, Amerikan Board’ın  
İstanbul’daki temsilcisi Pete ve Robert Kolej Müdürü Gates ve ayrı-
ca Montgomery isimli bir başka misyoner de yine Ermeniler lehine 
faaliyet göstermek, propaganda yapmak üzere kiliseler ve Sürmeneli  
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kuruluşlar tarafından Lozan’a gönderilmişlerdir. Bu misyonerler en 
samimi şekilde Ermeniler lehine bir karar çıkartmak için ve hem 
Amerika delegasyonunu etkilemek hem diğer İtilaf delegasyonunu 
etkilemek için faaliyetler yürütmüşlerdir.

Bunların ikinci bir hedefi daha vardır. O da misyonerlik kuruluşları-
nın yeni Türk Devleti’nde varlığını sürdürebilmek. Bunu elde ettik-
ten sonra diğer İtilaf Devletleri temsilcilerinin yaptığı gibi onlar da 
Ermeni meselesini unutmuşlardır, bırakmışlardır ve Amerika’ya git-
mişlerdir. Bugünkü oturum konumuz bakımından misyonerlik faali-
yetlerinin en önemli boyutu işte budur. Birinci Dünya Savaşı’ndaki, 
1915 yılındaki, öncesindeki, sonrasındaki olaylar bakımından anlat-
tıklarım kaynak teşkil etmektedir. Çünkü İtilaf Devletleri’nin temsil-
cileri, zaten savaş hâlinde olduğu için Anadolu’da, Osmanlı toprak-
larında yoklardı. Almanlar zaten müttefikimizdi. Gerek Amerikan 
misyonerler gerek Alman misyonerler bu topraklarda faaliyetlerini 
sürdürüyorlardı. Bu zihniyetle hareket ediyorlardı ve Kars örneğin-
de de arz ettiğim gibi bunlar birlikte hem haberler uydurarak hem de 
ellerinden geldiğince Ermenileri himaye etmeye çalışarak Batı kamu-
oyunda Türkler aleyhine bir hava yaratmışlardır ve bu devam etmek-
tedir. Batı kamuoyunda Türkler aleyhine, Türkiye aleyhine, Osman-
lı aleyhine yaratılan havanın altında çok büyük ölçüde misyonerler 
yatmaktadır. Propaganda faaliyetlerinde yer almışlardır. O “Bluebo-
ok”un yazımındaki “malzeme”nin sağlanmasını sağlayan bunlardır. 
Alman misyoner Lepsius’un raporlarıdır, Amerikan Board misyoner-
lerinin raporlarıdır. Bunların bilinmesi çok önemlidir. Batı’da kendi 
misyonerleri farklı hatta siyasi olmayan dinî, hayırsever, iyiliksever 
insanlar olarak değerlendirilmektedir. Objektif insanlar olarak gö-
rülmektedir. Bunun dikkate alınması, bunun dikkatlerine sunulması 
önemlidir. Misyonerlerin bu bakış açılarının onların ifadelerini, kay-
naklarının belli yerlerini kullanırken göz önünde bulundurulması çok 
önemlidir. Bu kayıtların bunlar ışığında değerlendirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.

Alev Kılıç: Sayın Ömer Turan’a teşekkür ediyorum. Çok ilgiyle izledi-
ğim bir konuşma oldu. Sayın Turan pek konuşulmayan veya görmez-
likten gelinen buz dağının altını, diğer bir ifadeyle din unsurunu ele 
aldı. Bu, son derece önemlidir. Çok teşekkür ediyorum, efendim.

132     TÜRKİYE KARŞITI BİR ANLATI: 1915 OLAYLARI



Ermeni Meselesi’nde 
Artık Çözüm Zamanı

Yıldız Deveci Bozkuş*

A lev Kılıç: Bundan sonraki konuşmacımız Profesör Doktor 
Yıldız Deveci Bozkuş. Sayın Yıldız Deveci Bozkuş da çok 
tanıdık bir akademisyen sima. Her şeyden önce değer-
li dinleyicilerimize bir kere daha hatırlatmak istiyorum. 

Sayın Bozkuş çok yakın bir tarihte profesör oldu. Kendisini tekrar 
burada kutlamak istiyorum. Daha kutlanacak kadar yakın zamanda 
profesör oldu ve şu anda da Ankara Üniversitesi’nde görev yapıyor. 
Sayın Bozkuş, tarih, uluslararası ilişkiler, dil, edebiyat disiplinlerini 
bir arada çalışmıştır. Kafkasya, Dağlık Karabağ sorunu, Ermeni soru-
nu, insanlığa karşı suçlar, soykırım gibi konularda eğitimler almıştır. 
Bugüne kadar da terör, Türkiye-Ermenistan ilişkileri, diaspora, Dağ-
lık Karabağ sorunu, parlamento kararları konularında çok sayıda ulu-
sal ve uluslararası proje üretmiş, makale yazmıştır. Bu arada Ameri-
ka’da da çalışmış, incelemeler yapmış ve University of Kaliforniya Los 
Angeles’ta (UCLA) da Ermeni sorunu, diaspora ve parlamento kararı 
üzerine çalışmalar yapmıştır. Tam arı kovanında bulunmuştur diye-
biliriz. Dolayısıyla çok değerli deneyimi ve izlenimleri vardır. Sayın 
Bozkuş, “Ermeni meselesinde artık çözüm zamanı” başlıklı konuş-
manız için söz sizin efendim.

Yıldız Deveci Bozkuş: Çok teşekkür ediyorum Sayın Büyükelçim. 
Kıymetli Katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlayarak başlamak isti-
yorum. Şimdi ben Ermeni meselesinde çözüm zamanı dedim. Neden 

(*) Ankara Üniversitesi,  Eğitim Bilimleri Fakültesi,  Öğretim Üyesi,  Tarih Profesörü
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Ermeni meselesinde çözüm zamanı? Çünkü yüzyıllardır bu sorun sü-
regeliyor ve biz bir türlü bir çözüm sağlayamıyoruz. Önce Türk-Erme-
ni ilişkileri nasıl başladı? Belki oradan başlasak çok daha iyi olacak. 
Türk-Ermeni ilişkileri hepimizin bildiği üzere Selçuklular zamanın-
da, Çağrı Bey döneminde başladı. Fakat iki toplum arasındaki ilişki-
lere baktığınızda her iki taraf için de uluslararası literatürde özellikle 
1915’ten öteye gidemediğimizi görüyoruz. Osmanlı İmparatorluğu’n-
da hepimizin bildiği üzere Ermeniler, bankerler, devlet kurumların-
da idareciler olarak, zanaatkârlar olarak tüccarlar olarak son derece 
önemli kademelerde görev aldılar ve bu önemli ayrıcalıklı konumları, 
daha evvel gayrimüslim teba içerisinde Rumların daha baskın olduğu 
bürokratik ve diplomatik kurumlarda istihdam edilmeleri ile birlikte 
19’uncu yüzyılda da devam etti. Osmanlı İmparatorluğu’nda Erme-
niler devlet yönetimine ciddi katkılar sundular ve biliyorsunuz 29 
Paşa, 22 bakan, 33 milletvekili, 7 diplomat ve 11 başkonsolos bunlar 
arasında yer almıştı ve 1912-1913 Balkan Savaşları sırasında Osmanlı 
Devleti’nin Dışişleri Bakanı’nın Gabriel Noradunkyan olduğunu bi-
liyoruz. Yine Hazine-i Hassa Bakanı’nın bir Ermeni olduğunu, Ma-
liye Bakanı’nın Agop Kazazyan olduğunu biliyoruz. Meclis-i Mebu-
san’dan sabahki oturumlarda bahsedildi. Hatta İttihat ve Terakki’nin 
Ermenilere karşı tutumu hakkında soru da gelmişti. 1914 ile 1918 yılla-
rı arasında Osmanlı Meclis-i Mebusan’da her biri doğrudan İttihat ve 
Terakki tarafından aday gösterilmiş 14 Ermeni milletvekili vardı. İtti-
hat ve Terakki’nin Ermeni kökenli üyelerinden biri olan Oskan Mar-
dikyan’ın 1913’te bizzat İttihat ve Terakki hükûmeti tarafından Posta 
ve Telgraf Nazırı olarak atandığını biliyoruz. Osmanlı bürokrasisinde 
de Ermeniler son derece kilit noktada görev alıyordu. Çünkü Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Ermenilere karşı ırkçı bir söylem yoktu. Bu konu 
ile ilgili sabahki oturumlarda bazı sorular geldi.

“Osmanlı’da böyle bir nefret var mı?” şeklinde bazı sorular oldu. Böy-
le bir durum yoktu. Artin Dadyan Paşa, Hariciye Nezareti Müsteşarı 
olarak görev yaptı. Osmanlı bürokrasisinde, bürokraside milletvekili 
olarak, diplomatlar olarak görev aldılar. En önemli kurumlardan biri 
olan Encümen-i Daniş’e baktığımızda yine burada Ermeni isimleri 
görüyoruz. Bunların arasında özellikle Sahak Abro’nun darphanede, 
baruthanede, mimaride son derece önemli çalışmaları var. Amir sı-
nıfının özellikle bu alanla ilgili ciddi katkılar sunduğunu biliyoruz. 
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Bu çok önemlidir. Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeniler, Türklerle 
kültürel anlamda da aslında birbirinden çok etkilenmişlerdir. Evler 
de dâhil olmak üzere birçok yerde Ermeniler Türkçe konuşuyordu. 
19’uncu yüzyılda Ermeni harfli Türkçe gazetelerin yayınlandığını, 
kitapların yayınlandığını görüyoruz. Döneme damgasını vurmuş 
çok sayıda Batılı eserin Ermeni entelektüeller, aydınlar aracılığıyla 
Türkçeye tercüme edildiğini biliyoruz. Sadece bunları tercüme etmek 
üzere bu dönemde yurt dışına eğitime gönderilmiş Ermeniler, gay-
rimüslimler var. Bazı camilerin mimarının Ermeni olduğunu biliyo-
ruz. Balyan ailesinin bu konuda ciddi katkılar sunduğunu tekrardan 
belirtmemiz gerekir. Bir diğer önemli husus ise ekranda da gördüğü-
nüz 1863 tarihli Varaka-i Havadis Ermeni harfli Türkçe gazete. Bu 
gazeteyi incelediğiniz zaman, sayılarını incelediğimiz zaman burada 
Ermeni toplumunun Osmanlı İmparatorluğu’na karşı herhangi bir 
hoşnutsuzluğunu, herhangi bir sıkıntısını, sorununu göremezsiniz ve 
burada 1860’lardan bahsediyorum. II. Abdülhamid’in yakın çevresin-
de yer alan ve kendisinin şahsi mal varlığının idaresinden sorumlu 
Hazine-i Hassa Nazırlığında yine Ohannes Paşa’nın görev aldığını bi-
liyoruz. Bu noktada 19’uncu yüzyılda Ermenilerin Encümen-i Daniş, 
Tercüme Odası, Hazine-i Hassa, Hariciye Nezareti başta olmak üzere 
en önemli görevlerde yer aldıklarını ve yurt dışı görevleri sırasında 
dönemin önde gelen diplomatları ve bürokratları Mustafa Reşit Paşa, 
Rıza Paşa, Ali Paşa, Fuat Paşa gibi isimlere kâtiplik, tercümanlık ve 
elçilik yaptıklarını da görüyoruz.

Peki ne oldu da bu tablo birdenbire bozuldu? Bu tablonun bozul-
masında birçok etkenden bahsedebiliriz. Sabahtan bu yana değerli 
duayen hocalarımız zaten birçok boyutuyla işaret ettiler ama genel 
olarak özetleyecek olursak 19’uncu yüzyılda başlayıp 20’nci yüz-
yılda da devam eden milliyetçilik akımı bu tablonun bozulmasın-
da kilit bir role sahipti. Önce Yunanlar, sonra Sırplar, Eflaklar, Boğ-
danlar, Bulgarlar İmparatorluk’tan bağımsızlıklarını elde edince bu 
Ermeniler için de bir emsal teşkil etti. Fakat 1877-78 Osmanlı-Rus 
Savaşı’na kadar Ermeniler genel olarak Osmanlı İmparatorluğu’na 
sadık kaldılar. 1915 olaylarına gidilen süreçte aslında temel kırılma 
noktaları vardı. Evet, milliyetçilik akımı bu kırılmanın bir ayağıydı 
ama biraz daha geriye gidecek olursak -sabahki oturumda da özel-
likle Yusuf Hoca Berlin Antlaşması’na değindi- 1774 Küçük Kaynarca  
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Ermeni tarih ders kitaplarına 
baktığımızda, Ermenilerin de 
Batılı devletlerin, büyük güçlerin 
kendilerini bir siyasi araç 
olarak kullandığının farkında 
olduğunu görmekteyiz.
Yıldız Deveci Bozkuş
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Antlaşması ile bu süreci başlatabiliriz. Viyana Kongresi’nde de ilk 
defa Doğu sorunu artık yavaş yavaş gündeme geliyor. Bu noktada 
Şark meselesi, Tanzimat, Islahat Fermanı ile birlikte bu sürecin artık 
bozulmaya başladığını söyleyebiliriz. Osmanlı-Rus Savaşı iki toplum 
arasında bir kırılma noktasıydı. Batılı devletlerin ve büyük güçlerin 
etkisiyle; az önce Ömer Hocamın bahsetmiş olduğu misyonerlerin fa-
aliyetleri Ermenilerin kendi aralarında farklı cemaatlere, farklı grup-
lara ayrılmalarında oldukça etkili olmuştu. Bütün bu gelişmeler neti-
cesinde Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı sırasında Sevk 
ve İskân Kanunu’nu çıkarmak zorunda kalmıştır. Bu kanuna nasıl bir 
süreçten gidildi diye bakacak olursak az önce son derece pozitif bir 
tablodan bahsettik. Fakat bu tablonun bozulmaya başlamasıyla bir-
likte Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya 
ve Avusturya Macaristan’ın da yanında yer almasıyla birlikte Ermeni 
milliyetçileri tarafından bu durum bir fırsat olarak görüldü ve 1914’te 
İttihat ve Terakki yetkilileri Erzurum’da Ermenilerle bir araya geldiler 
ve onların desteğini almaya çalıştılar.

Taşnaklar da Osmanlı İmparatorluğu savaşa girdiği takdirde sadık 
vatandaşlar olarak devletlerini destekleyeceklerini beyan ediyorlar. 
Fakat Taşnaklar daha sonra bu sözlerini tutmadılar çünkü bu top-
lantıdan daha önce 1914 Haziran’ında gizlice düzenlenen Taşnak 
Kongresi’nde yaklaşan savaşı Osmanlı’dan bağımsızlık kazanmak 
için kullanmayı planladılar. Az önce de belirtildiği gibi milliyetçilik 
akımıyla birlikte birçok grup ayrıldı. Dolayısıyla Ermeniler “Artık 
sıra bize geldi, biz de bu şekilde ayrılabiliriz.” gibi bir düşünceye ka-
pıldılar. Ne oldu? Savaşa gidilen bu süreçte Rus ordularına kılavuz-
luk etmeye başladılar, çeteler kurdular, Türk ordularına saldırdılar, 
köylere saldırdılar. Birçok terör ve isyan faaliyeti başladı. Fakat bu-
rada çok önemli bir husus var. Bu olayların yaşanmasında Anadolu 
veya Osmanlı Ermenilerinden ziyade dışarıdan destek vardı. Sabah-
ki oturumda hocalarımız İran’dan bahsetti. Seyit Hocam, diğer farklı 
bölgelerden getirilen Ermenilerin terör olaylarında ciddi bir etkileri-
nin olduğunu unutmamak gerekiyor. Ne oldu da Ermeniler sevk ve 
iskâna tabi tutuldu? Günümüzde özellikle yabancı literatüre baktı-
ğımızda yabancı kaynaklarda deportation sözcüğü kullanılıyor. De-
portation hepimizin bildiği üzere sınır dışı edilme durumu fakat Os-
manlı Ermenileri için böyle bir durum söz konusu değil çünkü kendi  
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toprakları içerisinde bir bölgeye sevk ediliyorlar. Tabii ki bu tehcir sı-
rasında istenmeyen olaylar yaşandı, insanlar hayatını kaybetti fakat 
bunun birçok nedeni vardı. Türkler de hayatını kaybetti, farklı etnik 
gruplar da hayatını kaybetti. Hava koşulları çok kötüydü, yolların bo-
zukluğu, ulaşım, iaşe sorunları, salgın hastalıklar vb. Hatta günümüz-
de bile salgından dolayı bu çalışmayı online yapıyoruz.

Dolayısıyla bundan yüzyıl önceki salgının etkilerini düşünün. Savaş 
nedeniyle jandarma güçlerinin askere alınması konusunda yaşanan 
sorunlar, Kürt ve Arap aşiretlerinin saldırıları, birçok sıkıntı yaşandı. 
Ama artık bunların hepsini bir kenara bırakmamız gerekiyor. Bu acı-
lara ve trajedilere rağmen Türk-Ermeni ilişkilerinin 1915’te başlama-
dığını bir kere hepimizin bilmesi gerekiyor. Konuyu bu nedenle 1915’te 
bitirmemeliyiz. Bu konu 1915’in gölgesinden artık kurtarılmalı. Çün-
kü bu şekilde bir yere varamıyoruz. Bir yüzyıl daha bu kin ve nefret-
le bir yere varamayız. Gelecek kuşakları artık bu şekilde, özellikle de 
Ermeni tarafı bu şekilde yetiştirmemeliyiz. Sabahki oturumlarda da 
bahsedildi. Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale’de, birçok farklı yer-
de hep beraber bu toprakları savunduk. Bu birlikteliğimizi bugün de 
devam ettirebiliriz, neden olmasın? Çünkü Osmanlı’da hoşgörü iklimi 
vardı. Bu iklim bugün de sürdürülebilir. Fakat bunu sürdürebilmek 
için bazı adımların atılması gerekiyor. Ermenice tarih ders kitaplarını 
inceledim. 5 yıl boyunca bir çalışma yürüttük. Balkan ve Karadeniz 
ülkelerinde tarih ders kitaplarında Türklerden nasıl bahsettiklerini 
inceledik. Burada Ermenilerin de aslında sorunun, Doğu sorunuyla 
başladığını kabul ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nda hiçbir etnik ve dinî gruba olmadığı gibi Ermenilere yö-
nelik de bir nefretten bahsedemezsiniz. Böyle bir şey göremezsiniz. 
Az önce bahsettik, en önemli üst düzey kademelerde bunlar yer alı-
yor. Bunun en belirgin kanıtı da tarih ders kitapları diyebiliriz. Fakat 
Ermeni tarih ders kitaplarına baktığımızda Ermeniler de artık Batılı 
devletlerin, büyük güçlerin kendilerini bir siyasi araç olarak kullandı-
ğının farkında. Ermenice tarih ders kitaplarını incelediğimizde Fran-
sızların da kendilerini yüzüstü bıraktığından dolayı suçlandığını gö-
rüyoruz. Yine Ermeni tarih ders kitaplarına baktığımızda Rusların da 
Ermeniler tarafından kurtarıcı olarak görüldüğünü fakat aynı zaman-
da da yüzüstü bırakan devletler arasında suçlandığını söyleyebiliriz. 
Örnek vermek gerekirse tarih ders kitapları şunu söylüyor:
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Rusya da Türklere Kurtuluş Savaşı’nda yardım ederek Ermenileri yü-
züstü bıraktı. Geçtiğimiz haftalarda Moskova Antlaşması’nın yüzün-
cü yılı vesilesiyle yaptığımız bir çalışmada da buna dikkat çekmiştik. 
Ermenilerin Moskova Antlaşması’nı hâlen kabul etmediğine dair id-
dialar var. Bununla ilgili suçlamalar görüyoruz. Rusya’nın bu antlaş-
mayı yapmış olması, Türklerle bir çözüm üretmiş olması ve Türklere 
yardım etmiş olması nedeniyle o dönemde bir suçlama görüyoruz. 
Ayrıca Ermeni tarih ders kitaplarında güçlü olan ve mağdur eden bir 
Türkiye imajının ve Rusya imajının oluşturulduğunu ve mağdur edi-
len ülke olarak da Ermenistan’a dair bir imaj çizildiğini görüyoruz. 
Dolayısıyla Ermeniler için tek bir düşman yok aslında. Bunu Ermeni 
tarihçilerin kendileri tarih ders kitaplarında söylüyor. Fatihler veya 
fethedenler olarak tanımlanabilecek herkes Ermeniler için düşman-
dır. Tarihten günümüze bakacak olursak bunlar kimlerdir? İranlılar, 
Romalılar, Araplar, Bizanslılar, Moğollar, Türkler. Dönemsel olarak 
değişkenlik arz ediyor. Fakat Ermeni tarihindeki en yaygın düşman 
imajına baktığımızda aslında Türklerin ön planda yer aldığını görü-
yoruz. Peki çözüm için ne yapacağız? Türkiye 2005’ten bu yana her 
sene 24 Nisan’da taziye mesajları yayımlıyor ve Ermenilerin kayıpla-
rı için acılarını paylaştığına dair beyanlarda bulunuyor. Bu nedenle 
sırf Türkiye’nin bugüne kadar uzatmış olduğu barış eli adımlarını da 
düşünerek bu sene belki tüm suçlamaları bir kenara bırakarak farklı 
bir yol denenebilir. Belki de artık bu sorunu çözmemizin zamanı gel-
miştir. Belki karşı taraf da artık iki toplum arasındaki ilişkilerin 1915 
olaylarıyla sınırlandırılamayacak kadar köklü olduğunun ve Birinci 
Dünya Savaşı sırasında sadece Ermenilerin değil Müslümanların da 
kayıpları olduğunun farkına varacaktır. 2 milyon mu öldü, 1,5 milyon 
mu öldü, 600 bin mi öldü gibi ölü sayısı yarıştırmanın anlamsız oldu-
ğunu anlayacaktır.

Bunlarla bir yere varılamayacağını artık Ermeni tarafının da görmesi 
gerekiyor. Hovhannes Tumanyan diye bir Ermeni yazar var. Son de-
rece önemli. Ermeni yazar Hovhannes Tumanyan der ki, “Uluslara 
barışı, kardeşliği, ışığı ve adaleti getirmek için aydınlık fikirler uğruna 
tartışalım.” Bu sene belki de bu tarihî gerçekleri masada konuşma-
nın zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Çünkü bu, bölgenin iki ka-
dim halkı için de yegâne çözüm olarak görünüyor. Çünkü Tumanyan 
ulusların kardeşliği ve insanların mutluluğunun barış içinde birlikte 
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Uluslararası kuruluşların 
aldığı kararlar, iki ülke 
ilişkilerinin normalleşmesi 
yönünde bence en büyük 
engeller arasında yer alıyor.
Yıldız Deveci Bozkuş
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yaşamaya bağlı olduğuna vurgu yapar eserlerinde ve normalleşme 
adına birlikte bir adım atarak iki kadim halk iki kadim toplum olarak 
barışı birlikte bölgede tesis edebiliriz. Bölgesel ve küresel güçlerin bu 
coğrafyadaki tarihî emellerine baktığımızda burada bir barış, huzur, 
istikrar, bir normalleşme olmasını zaten istemediklerini biliyoruz. 
Normalleşme ile birlikte aslında bölgede ekonomik, siyasi, kültürel 
ve birçok alanda ciddi bir değişim olacaktır. Çünkü bu sorunun teme-
linde hepimiz biliyoruz ki Şark meselesinin büyük bir etkisi var. Bu 
nedenle Ermenistan ve Ermeni toplumu da artık üstüne düşeni yap-
malı. Bir kere diasporanın ve Batılı devletlerin 1915 olaylarını siyasi 
bir malzeme olarak kullandıklarının artık farkına varması gerekiyor. 
Hrant Dink’in de ifade ettiği gibi bu sorunu çözebilmek için mesele-
nin muhatapları Türkler ve Ermeniler ve bu sorunu masaya oturarak 
çözebiliriz. Bu nedenle Ermeni meselesinde artık yeni bir sayfa açıl-
masının zamanı gelmiştir. Müreffeh bir gelecek için gerekli adımla-
rı atmanın artık zamanı diye düşünüyorum. Türkiye 2001’de TARC 
ile başlayan süreçten bugüne kadar, en son Türkiye Altın Platformu 
önerisinde bulundu. Biliyorsunuz Zürih Protokolleri imzalandı fakat 
sonra hayata geçirilemedi. Futbol diplomasisi, ortak tarihçiler komis-
yonu birçok kez adım attı. Fakat karşılık bulamadı.

Ama artık bu değişimin olması gerekiyor. Bildiğiniz üzere her sene 
24 Nisan’da yeni bir ülke iddiaları kabul ediyor. Benim doktora tez 
konum parlamento kararları. Ben doktora tezine başladığım zaman 
bu iddiaları 16 ülke kabul etmişti. Bugüne geldiğimizde artık sayısı 
40-50’ye varmış durumda ve her geçen gün artıyor. Amerika’da 49-
50 eyaletin 49’unda kabul edilmiş ve bu sene Biden ne diyecek? Bu-
nunla ilgili günlerdir Ermeni tarafının Ermeni basınında haberlerini 
görüyoruz. Bu parlamento kararları elbette Türkiye’ye zarar veriyor 
ama Türkiye’den çok Ermenistan’a zarar veriyor. Çünkü bu artık si-
yasi bir malzeme olarak kullanılıyor. Kabul etmeyen ülkeler, “Acaba 
İsrail niye kabul etmedi, kabul edecek mi? Ne olursa kabul eder?” 
diyor veya biz, “Amerika kabul etmedi, Ermenice’de ‘Meds Yeghern’ 
dedi.” diyoruz. Ben Ermeni dili de çalıştım, dolayısıyla Ermenice’ye 
baktığınız zaman, Meds Yeghern zaten “Ցեղասպանութիւն” dediği-
miz, Ermenice’deki soykırım sözcüğünün eş anlamlısı. Dolayısıyla 
“Ցեղասպանութիւն” demeyip de “Meds Yeghern” dendiği zaman “Ya-
şasın, bu sene soykırım ifadesi kullanılmadı.” gibi bir hava estiriliyor 
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Türkiye’de. Bu da yanlış. Bu konularla ilgili parlamento kararlarının 
çok siyasi amaçlı kullanıldığını herkes biliyor. Özelikle de Ermeni ta-
rafının artık bu konuda kendine bir çekidüzen vermesi gerekiyor. Bu 
kararların iki ülke ilişkilerine siyasi, ekonomik, kültürel birçok alanda 
olumsuz etkileri oluyor. Uluslararası kuruluşların aldığı kararlar var. 
Bu kararlar da son derece önemli. Bu kararlar iki ülke ilişkilerinin nor-
malleşmesi önünde bence en büyük engeller arasında yer alıyor. Az 
önceki oturumda hocalarımız kıymetli bilgilerini bizlerle paylaştılar, 
parlamento kararları hukuki değeri olmayan kararlar ama bunların 
siyasi etkileri oluyor, iki ülke ilişkilerine olumsuz etkileri oluyor. O ne-
denle bu kararlarla ilgili Ermenistan’ın da kendine çekidüzen vermesi 
gerekiyor. 1915 olayları konusunda sadece Türkiye ile Ermenistan de-
ğil Batılı devletlerin de bu süreçte bir sorumluluk alması gerekiyor. Az 
önce Şark sorunundan, Doğu sorunundan bahsettik.

Nasıl ki bu noktaya gelmelerinde etkileri olduysa bu sorunun çözümü 
noktasında da taraflar taşın altına ellerini koyarak bu konuyu siyasi 
bir alet olarak kullanmayarak çözüme yaklaştırabilirler. 1915 olayları 
Türkiye’ye yönelik bir koz olarak artık kullanılmamalı. Sorunun ba-
rışçıl yollarla çözümü için taraflar teşvik edilmeli. Ermeni diaspora-
sının Ermenistan üzerindeki tahakkümüne son verilmesi gerekiyor. 
Ermenistan yönetimi, Batı’nın ve Rusya’nın güdümünden uzak bir 
lider. Bildiğiniz üzere haziran ayında seçimler olacak. Bu seçimde bu 
durumu da mutlaka göz önünde bulundurmaları gerekiyor diye dü-
şünüyorum. Toparlayacak olursak az önce Sayın Büyükelçimin de 
bahsettiği üzere doktoramı UCLA’de yaptım. Orası en radikal, diaspo-
radaki en sorunlu insanların olduğu yerlerden biri. Orada da anıtlar, 
heykeller, sütunlar, kararlar vb. var ve bunların her geçen gün sayı-
sı artıyor. Bunlar Türkiye’ye de zarar veriyor fakat Türkiye’den çok 
Ermenilere zarar veriyor çünkü insanlar buna odaklanmış ve bunun 
dışına çıkamıyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında tüm Müslüman ve 
Ermeni halklarının yaşadığı trajedi ve acı artık siyasi menfaatlerin 
dışına çıkarılmalı ve Batılı devletlerin siyasi amaçları için kullan-
dıkları bir araç olmaktan çıkarılmalı. 1915’in şeffaflıkla incelenmesi 
gerekiyor. Artık adil bir çözüme kavuşturulması gerekiyor. Bu nok-
tada Türkiye’nin önermiş olduğu ortak tarihçiler konusu çok önem-
li. Bu teklif hâlen geçerli. Karabağ’da yaşanan gelişmelerin ardından 
önümüzdeki günlerde Türk-Ermeni ilişkilerinde ciddi bir gelişme ve  
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normalleşme yaşanabilir ve Karabağ savaşının ardından Türkiye’nin 
ileri sürdüğü altılı platform önerisi de çok önemli.

Ermenistan’ın da bu platformda yer almak istiyorsa bazı adımlar at-
ması gerekiyor. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.

Alev Kılıç: Sayın Yıldız Deveci Bozkuş, biz teşekkür ediyoruz. Kısmen 
karanlık bir tablo çizdiniz ama verdiğiniz mesaj aydınlık, Tuman-
yan’a katılıyoruz. Aydınlık fikirleri tartışmamız gerekiyor. Siz de bu 
sabah açılış konuşmasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın 
Altun’un atıfta bulunduğu Dink’e benzer bir şekilde atıfta bulundu-
nuz. Gerçekten yeni bir sayfa açılması ve kendi sorunlarımızı kendi-
mizin halletmesi gerekiyor. Batılı parlamentolarda alınan kararların 
bir kere uygulama hükmü yok. Kaldı ki çoğu tamamen hükümetler-
ce de kabul edilmeyen, yürütme organı tarafından kabul edilmeyen, 
bağlayıcılığı olmayan hükümler ama bu bile bence Türkiye’ye ve Er-
menilere zarar verdiği kadar o ülkelerin demokrasisine de zarar ve-
riyor. Demokrasinin kötüye kullanılması, istismar edilmesi ve tarihi, 
siyasilerin yasama organlarının yorumlaması, herhalde demokraside 
öngörülen uygulamalar, usullerden değil. Çok teşekkür ediyorum,  
Sayın Bozkuş.
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Ermeni Diasporası, ABD 
Başkanı ve ABD Kongresi’nin 

Türk-Ermeni Çatışmasına İlişkin 
Varsayımsal Gelecek Yaklaşımı ve 

Bunun Olası Yansımaları

Ergün Kırlıkovalı*

Pekâlâ, sunumumun adı “Ermeni Diasporası, ABD Başkanı ve 
ABD Kongresinin Türk-Ermeni Çatışmasına Muhtemel Yak-
laşımı ve Bunun Olası Sonuçları”. TürkErmeni çatışması: 
Ben Türk-Ermeni çatışması özelinde 19’uncu yüzyıl sonları 

ve 20’nci yüzyıl başları Osmanlı tarihi alanında bir araştırmacıyım ve 
bu alanda uzmanlaşan bir yazarım. Yetişkin hayatımın çoğunu, bü-
yük bir Ermeni topluluğuna ev sahipliği yapan Kaliforniya’da yaşadı-
ğımdan tarihsel olayların Ermeni diasporasının dinî liderleri ve genel 
olarak önde gelenleri tarafından nasıl yanlış temsil edildiğine birinci 
elden şahit oldum.

Ermeni diasporasından bazıları Türk olan her şey için nefret besliyor. 
Gençlerine onları birlik içinde ve Ermeni cemaati içinde tutmak ve 
gençlerinin baskın olan Amerikan kültürüne asimile olmalarını önle-
mek için bu duyguları öğretiyorlar. Konu üzerinde hayatım boyunca 
yaptığım okumalar ve Ermeni diasporasının bulunduğu bir şehirde 
43 yıldan uzun bir süre yaşamış olmam hasebiyle Türk-Ermeni iliş-
kilerin üzerinde yorum yapabilecek benzersiz niteliklere haiz oldu-
ğumu düşünüyorum. Bu durumu iyi açıkladığını düşündüğüm, 1990 

(*) Eski Türk-Amerikan Dernekler Kurulu (ATAA) Başkanı 
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yılına ait bir Los Angeles Times makalesi mevcut. Şu cümle de oradan 
bir alıntıdır:

“Edna Petrosyan sadece altı yaşında fakat şimdiden Ermenistan’ın 
tüm düşmanlarını biliyor... ‘Şimdi, sana öğrettiğim şiiri oku.’ diye em-
retti Tello Petrosyan kızına. Edna annesinin kucağından iner, başını 
kaldırır, ellerini cebine koyar ve yaşından çok daha ciddi bir ifadeyle 
sözlerine başlar:

‘Barbar bir Türk olmaktansa bir kedi ya da köpek olayım daha 
iyi...’

Şiirde, ‘Ermeni rüzgârı esince, Ermeni topraklarında hiçbir Türk bı-
rakmayacağı’ vaat ediliyor.”

Bu alıntı, 9 Şubat 1990 tarihli Los Angeles Times’tan. Bu altı yaşında 
bir çocuktan. Bu, 20’nci yüzyılda, yirminci yüzyılın sonunda gerçek-
leşiyor; şimdi oluyor, karşı karşıya olduğumuz gerçekliğin ta kendisi 
bu. Çocuklara böyle bir nefret öğretiliyor.

Joe Biden’ın 24 Nisan’da gerçekleştirmesi beklenen ulusa sesleniş ko-
nuşmasıyla ilgili olarak, Ermeni diasporasının umutlarına ve beklen-
tilerine göre Başkan sonunda soykırım kelimesini kullanacak. Böyle 
yaparsa 1981 yılında kullanan Başkan Reagan’dan beri bir ilk olacak. 
Kullanacak mı kullanmayacak mı? Eğer Biden soykırım kelimesini 
kullanırsa bunun yansımaları neler olacak?

Ermeni diasporasının tepkisi nasıl olacak? Zaten birçok Türk asıl-
lı Amerikalının tecrübe ettiği Ermeni zorbalığı, korkutmaları ve ta-
cizleri Ermeni terörüne mi dönüşecek? Ermeni lobisi bundan sonra 
ne yapacak? Başkan’ın bu siyasi hamlesi ABD-Türkiye ilişkilerini 
nasıl etkileyecek? Yapacağım 20 dakikalık PowerPoint sunumunda 
bu hususları ele almaya çalışacağım. Nisan ayı, tarihi yanlış temsil 
eden Ermeni propagandaları ile dolup taşan bir aydır. Bu art niyetli 
Ermeni çabasının merkezinde Türkleri karalama ve uzun süredir iti-
bar edilmeyen Ermeni soykırımı siyasi iddiasını kabul ettirme isteği 
bulunmaktadır.
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Silahlı Ermeni isyanları, terör faaliyetleri, ihanet, toprak talepleri ve 
Müslümanların, esasen çoğu devrimci Ermenilerin elinde bulunan 
Türklerin, çektiği zulümler görmezden geliniyor. Hikâyenin geri ka-
lanında ise hiçbir şeyden kuşkulanmayan halka sözde soykırım hak-
kında aşırı dozda kulaktan dolma ve sahte bilgiler ve süslü haberler 
enjekte ediliyor.

Ne yazık ki Ermeni lobisi genelde Müslümanlara ve özelde Türklere 
karşı etno-din yanlılığı ile ilgili çarpıtmaları için verimli zemini bula-
biliyor. Burada Macaristan Millî Müzesinde 16’ncı yüzyıla ait, bir Türk 
savaşçının bir bebeği katletmesinin tasvir edildiği orijinal bir baskı 
görüyorsunuz.

Ermeni lobisi, Amerikan vergi mükelleflerinin güçlükle kazandığı 
milyonlarca doların her yıl Ermenistan’a insani yardım adı altında 
çarçur edilmesine sebep oluyor. Denize sınırı olmayan, fakirliğin esa-
retinde, şiddetin her tarafı sardığı ve yozlaşmış bir ülke olan Erme-
nistan, enerjiden telekomünikasyona neredeyse her şeyin Ruslara ait 
olduğu, Rusya’ya bağımlı bir devlettir. Şu tabloya bakın lütfen. Son 20 
yılda Ermenistan’a gönderilen Amerikan yardımı 1,4 milyar dolar. Er-
menistan’ın nüfusu ise 2,9 milyon. Hesaplarsanız her bir Ermeni’nin 
478 dolar Amerikan yardımı aldığını göreceksiniz. Şayet her bir Ame-
rikan vatandaşına 478 dolar verseydiniz ABD bu durumda 158 milyar 
harcamış olurdu. Bu bize çok şey öğretir.

Ermenistan gayrihukuki bir şekilde Azerbaycan’ın %20’sini işgal etti 
ve bir milyon Azerbaycanlıyı silah zoruyla yurtlarından attı. 20 yıllık 
gayrihukuki işgal ve AGİT-Minsk Grubu’nun işe yaramaz barış gö-
rüşmelerinin ardından, Azerbaycan geçtiğimiz sonbaharda 44 gün 
süren destansı bir savaş ile nihayet topraklarını yabancı işgalciler-
den arındırdı.

Ermenistan, Amerikan silahlarını İran’a sattı. The Guardian’ın 28 Ka-
sım 2010 tarihli, “US Fury at Armenia over Arms Transfers to Iran” 
(İran’a Silah Transferi Sebebiyle ABD’nin Ermenistan Kızgınlığı) baş-
lıklı makalesi Ermenistan’ın 2003 yılında İran’ın roket ve makineli 
silah satın almasını sağladığını ortaya çıkardı. Dört yıl sonra 2007 yı-
lında bu silahlardan bazıları Irak’ta iki Şii militanın gerçekleştirdiği, 
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AİHM 15 Ekim 2015 
tarihinde sözde Ermeni 
soykırımının mahkeme 
kararıyla kabul edilmiş 
olan Holokost ile 
kıyaslanamayacağını 
karara bağlamıştır.
Ergün Kırlıkovalı
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bir Amerikan askerinin öldüğü ve altısının yaralandığı militan saldı-
rılarında ele geçirildi.

Belki de Ermenistan lobisinin yaşadığı en büyük şok, etkisi onlarca 
yıl devam edecek olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 15 Ekim 
2015 tarihli kararı olmuştur. AİHM’nin Büyük Dairesi’nin kararının 
bir kısmı “Ermeni soykırımı”nın bir fikir olduğunu, bunun reddedi-
lebileceğini ve reddetmenin ise konuşma özgürlüğünün bir tezahürü 
olduğunu ifade ediyordu. Dolayısıyla Avrupa’nın en yüksek mahke-
mesinin kararına göre sözde Ermeni soykırımını reddetmek, Ermeni 
lobisinin insanların bilmesini istediği şekilde bir nefret söylemi değil, 
aksine konuşma özgürlüğünden ibarettir.

AİHM ayrıca sözde Ermeni soykırımının mahkeme kararıyla kabul 
edilmiş olan Holokost ile kıyaslanamayacağını karara bağlamıştır. 
İkinci durum yetkili bir mahkemede adil yargılama sonucunda kabul 
edilmiş ve burada niyet kanıtlanmıştı. 1 Ekim 1946 tarihindeki Nu-
remberg kararını hatırlayalım.

Tarih cephesinde, Osmanlı İmparatorluğu tarihiyle ilgili sağlam bir 
önde gelen tarihçi, akademisyen ve uzman grubu Ermenilerin söz-
de soykırım iddialarına karşı çıkmıştır. 19 Mayıs 1985 tarihinde New 
York Times ve Washington Post’ta yayımlanan basın açıklamasında 
bu kişilerden 69’u şöyle diyordu: “Soykırım suçu ile ilgili olarak, bu 
açıklamada imzası bulunan hiç kimse Ermenilerin yaşadığı mağdu-
riyetlerin kapsamını daraltmayı amaçlamamaktadır. Benzer şekilde, 
bu mağduriyetlerin bölgedeki Müslümanların yaşadığı mağduriyet-
lerden ayrı olarak düşünülmemesi gerektiğinin de farkındayız. El-
deki delillerin ispat kuvveti doğrultusunda, Müslüman ve Hristiyan 
gayrinizami kuvvetlerinin gerçekleştirdiği topluluklar arasında ciddi 
savaşların varlığı yönünde bazı hususlar ortaya çıkmıştır ve bu du-
rum Birinci Dünya Savaşı sırasında Anadolu’da ve civar bölgelerde 
hastalıklar, kıtlık, zulüm ve katliamlar sonucu daha da karmaşık bir 
hâl almıştır.”

Şimdiye kadar, Türkiye’deki ilgili arşivler açıktır ve Ermenistan dı-
şında yüzden fazla ülke araştırmacılarını Türkiye’ye göndermiş-
tir. Ermenistan arşivleri hâlen açılmış değil. Yalnızca resmî Ermeni  
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söylemine göre konuşanlara sınırlı erişim izni veriliyor. O halde Er-
menilerin korktuğu şey ne?

Bu bağlamda, şimdi dikkatimizi Amerikan Başkanı Joe Biden’a, 24 
Nisan 2021 tarihinde uzunca bir süredir prim verilmeyen Ermeni 
soykırımı siyasi iddiasında bulunması için yapılan çağrılara çevire-
lim. Biden, 48 yıldır siyasetin içinde bir isim, bu süreçte altı dönem 
Senatör ve iki dönem Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Tüm bu 
yıllar içinde Biden, Yunanistan ve Ermenistan yanlısı olduğunu belli 
etti. Geçmişte olayların soykırım olarak tanınması için oy kullandı ve 
2020 yılında ise başkan seçilirse bunu yine yapacağını taahhüt etti. 
Dolayısıyla Biden’ın oy verme geçmişinden yola çıkacaksak bu du-
rumda Biden muhtemelen soykırım ifadesini kullanacak.

Bazılarına göre başkan olmak ile başkan adayı olmak farklı şeyler. 
Eğer bir başkan adayı başkan seçilirse kendisine Amerikan çıkarla-
rını etnik çıkarlardan önce koyması derhal hatırlatılır. Türkiye sahip 
olduğu ikinci en büyük ordu ile değerli bir NATO üyesi. Türkiye, So-
ğuk Savaş boyunca Batı savunma ittifakı için bir kale duvarı, ABD için 
ise 70 yıldan uzun bir süredir güvenilir bir müttefik olmuştur. Türk-
ler, komünizmin saldırganlığına karşı Kore’de Amerikalılar ile birlikte 
cesurca ve omuz omuza savaşmıştır ve gösterdikleri kahramanlık için 
Amerikan Kongresi Onur Madalyası ile taltif edilmiştir. Türkler ayrı-
ca Amerikan askerleri ile birlikte Afganistan’da terörizme karşı, Ko-
sova’da etnik temizliğe karşı, Somali’de mezhepçiliğe karşı ve başka 
yerlerde başka kötülüklere karşı mücadele etmiştir.

Türkiye, sıkıntılı Orta Doğu’da ABD için stratejik bir ortaktır. Türkiye 
muhtemelen dünya üzerindeki en önemli coğrafyada yer almaktadır. 
Üç deniz ve stratejik su yolları ile çevrilmiş olan Türkiye en gözde kara 
parçalarındandır. İki kıtanın birleştiği, Doğu ile Batı’nın kucaklaştığı, 
dinlerin geliştiği, medeniyetlerin örtüştüğü, en eski insan yerleşimle-
rinin ve binlerce yıllık yeniliklerin köklerinin bulunduğu, antik ipek 
yollarının kesiştiği, enerji koridorlarının merkez hâline geldiği ve 
daha birçok özelliğe sahip bir ülkedir.

Ermenistan’ın kusurlu söylemini soykırım olarak tanımak Türkiye’ye 
bir saldırı olacaktır. Hayal kırıklığına uğratılmış ve kızdırılmış bir 
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Türkiye belki ABD’nin müttefik olarak güvenilirliğini yeniden gözden 
geçirmek zorunda kalabilir, belki yavaş yavaş ırkçı Ermeni ve Yunan 
lobilerinin sebep olduğu ABD’nin hakaretlerinden, tehditlerinden, 
yaptırımlarından, ambargolarından, planlarından uzaklaşabilir.

Elbette ABD ile Türkiye arasında başka meseleler de var. Siyasi gerek-
çeler veya makul olmayan şartların öne sürülmesi sebebiyle ABD Pat-
riot sistemlerini satmamış ve Türkiye 2018 yılında Rusya’dan S-400 
füze sistemi satın almıştır. Türkiye bu füzelerin NATO sisteminin bir 
parçası olmayacağını söylüyor, dolayısıyla Rusların NATO teknoloji-
lerine erişim sağlayacağı yönündeki kaygılar abartılmaktadır. NATO, 
Türkiye’nin doğuda kalan yarısı için füze koruması sağlamadığından 
Türkiye, Suriye ve İran’a karşı bu füze savunma sistemine ihtiyaç 
duymaktadır. Türkiye, ihtilaflı iddiaların değerlendirilmesi için özel 
bir teknik soruşturma komitesi oluşturulmasını teklif etmiştir ki bu 
makul ve adil görünmektedir.

Sonra ilkokul mezunu bir imam olan ve 20 yıldan uzun bir süredir 
Pennsylvania’yı evi olarak tanımlayan Fethullah Gülen meselesi 
var. Gülen, Türkiye’de 300 masum sivilin hayatını kaybettiği 2016 
Darbesi’ni planlamak suçundan isteniyor. ABD ile Türkiye arasında 
yürürlükte olan bir suçlu iadesi anlaşması var, dolayısıyla böyle bir 
talebin normalde sorun olmaması gerekir fakat ABD, Gülen’in darbe-
nin arkasında olduğuna ikna olmadığını söylüyor. Türkiye, Gülen ile 
darbe arasındaki ilişkiyi gösteren tomar tomar belge gönderdi fakat 
ABD hâlen ikna edilmiş görünmüyor. Bunun asıl sebebi, ABD Gülen’i 
Türkiye’ye verirse yargılamalar sırasında ABD’nin darbedeki dolaylı 
rolünün tüm dünya tarafından bilinecek olması olabilir. Başkaları ise 
bu iddiayı komplo teorisi olarak görüp reddediyor. Ne olursa olsun 
Biden’ın 24 Nisan’da soykırım ifadesini kullanması tüm bu olanlara 
tuz biber ekecek. Bunun ABD-Türkiye ilişkilerini nasıl etkileyeceğini 
göreceğiz. En iyi ihtimalle ABD-Türkiye ilişkileri derin bir donma ya-
şayabilir. En kötü ihtimalle ise Biden’ın Dünya haritasında Türkiye ve 
çevresinde yer alan ülkeler için kocaman bir kara delik görürüz. Şim-
diden büyük gazetelerin başyazılarında, “Türkiye’yi kim kaybetti?” 
gibi sorular sorduklarını görebiliyorum. ABD Başkanı kaybetti. ABD 
Kongresi kaybetti. Amerikan medyası kaybetti. Ermeni ve Yunan 
lobileri kaybetti. Hepimiz kaybettik. Ermenilerin samimi olmayan  
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Türkiye, sıkıntılı Orta Doğu’da 
ABD için stratejik bir ortaktır. 
Ermenistan’ın kusurlu söylemini 
soykırım olarak tanımak
Türkiye’ye bir saldırı olacaktır.
Ergün Kırlıkovalı
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söylemlerini göründüğü gibi kabul edip mızmızlanan ve dürüst olma-
yan Ermeni lobisini memnun etmek, 70 yılı aşkın bir süredir güçlü, 
kaynakları olan ve etkili bir müttefik olan Türkiye gibi bir müttefikin 
dostluğunu ve güvenini elde tutmaktan daha önemli olmamalıydı.

ABD Amerikan yerlilerinin Kızılderililer’in sahip olduğu topraklar 
üzerine kurulu bir ülke. Herhangi bir başkan 1840 yılında gerçekle-
şen Gözyaşı Yolu olarak anılan olayları ve daha birçok olayı soykırım 
olarak tanıdı mı? Amerika’da yüzyıllardır Afrikalı-Amerikalıların 
nesillerinin mağdur edildiği kölelik meselesi de vardı. Herhangi bir 
başkan yüzlerce yıl süren esaret, işkence, tecavüz, katliam ve zulüm-
leri soykırım olarak tanıdı mı? Çinliler, Japonlar, Vietnamlılar ve di-
ğer Asyalılar, hepsi öyle veya böyle ayrımcılığa ve zulme maruz kaldı. 
Hispanikler, Yahudiler, Katolikler ayrımcılığa ve zulme maruz kaldı. 
Herhangi bir başkan bu gruplara karşı yüzlerce yıl süren bu Ameri-
kan insaniyetsizliğini tanıdı mı? 1886 ile 1908 yılları arasında Kon-
go’da yaklaşık sekiz milyon insan katledildi. Milyonlarca Ukraynalı ve 
diğerleri 1930’larda Holodomor’da ve Stalin’in temizliğinde yok oldu. 
Tarihte buna benzer sayısız örnek var: Hererolar, Namalar, Kamboç-
yalılar, Etiyopyalılar, Brezilya, Avustralya, Kanada, Paraguay, Guate-
mala ve benzeri ülkelerin yerlileri. Burada saymak için çok uzun bir 
listede yer alan insanın insana karşı insaniyetsizliği soykırım tanımı-
na uygun olabilir. Herhangi bir devlet başkanı bunlardan herhangi 
birini tanıdı mı?

Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Çerkezlerin, Yahudilerin ve diğerleri-
nin dâhil olduğu karmaşık bir mağduriyetler ağından neden sadece 
Ermenilerin yaşadığı mağduriyet cımbızla çekilip gösteriliyor? Neden 
böylesine seçici bir ahlak ve ikiyüzlülük var? Neden Amerikalılar et-
nisite ve/veya din temelinde tarihin sadece bir yönünden hareketle 
bölünüp kutuplaştırılıyor? Beyaz Saray soykırım ihtilaflarını karara 
bağlayacak doğru kurum mu? Ya da ABD Kongresi mi doğru kurum? 
Ya da medya, akademi, din adamları mı? Tabii ki hayır. Bunu yapacak 
yalnızca bir tane kurum var: Uluslararası Adalet Divanı (UAD). Bir-
leşmiş Milletler, Uluslararası Adalet Divanı’nı tam da bu sebeple bir 
ihtisas mahkemesi olarak kurdu. Bu nedenle buna yetkili mahkeme 
deniyor. Yalnızca 1951’deki anlaşmanın olduğu geceden sonra görülen 
davalar ve yok etme niyetinin UAD tarafından kanıtlandığı davalar 
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soykırım olarak düşünülebilir. Bunun örnekleri ise Holokost, Ruanda 
ve Srebrenitsa. ABD’de Birinci Anayasa Değişikliği ile tümüyle ya da 
kısmen düşmanca saiklere sahip hükümet eylemleri yasaklanmıştır.
Deliller, Başkan’ın söz konusu olayları soykırım olarak tanımasının 
arkasındaki kayda değer bir motivasyonun da Ermeni soykırımına 
itiraz eden bakış açılarına düşmanlık olduğunu gösteriyor. Bu tür bir 
görüş ayrımcılığı Birinci Anayasa değişikliğine karşı bir ihlal teşkil et-
mektedir. Ayrıca Başkan’ın böyle bir şeyi ilan etmesi de Anayasa’ya 
aykırıdır zira Türk-Amerikan toplumunu soykırım inkarcısı olarak 
kötü gösterecektir ve bu da karşılığında Türk-Amerikan toplumuna 
karşı şiddeti tetikleyecektir. Siyasi olarak hassas bir gruba zarar ver-
me amacı, On Dördüncü Anayasa değişikliğinin eşit koruma madde-
sini ihlal etmektedir. Türk-Amerikan ve Azerbaycanlı-Amerikan top-
lumuna karşı artan Ermeni tehditleri, şiddeti ve terör tehdidi oldukça 
gerçektir. Soykırım, 12 Ocak 1951 tarihinde yürürlüğe giren 1948 Soy-
kırım Sözleşmesi’ne kadar bir suç olarak görülmüyordu. Uluslararası 
Ceza Adaleti Roma Statüsü’nün 24. Maddesi’ne göre kanunların ge-
riye dönük yürütülmemesine ilişkin evrensel yasak her türlü geriye 
dönük soykırım soruşturmasına engeldir.

Amerikan çıkarlarını öncelemesi ve 24 Nisan’da soykırım kelimesi-
ni kullanmaktan kaçınması için Başkan’a yazdım. Amerikalıları bö-
lüp kutuplaştırmak yerine onları birleştirip iyileştirmesini istedim. 
Türk-Amerikan toplumu diyalog ve barış istiyor.

Türk kültürü ve tarihi, Türk karşıtı lobilerin aralıksız yanlış tem-
silleri sebebiyle Amerika’da az biliniyor ve çoğunlukla yanlış anla-
şılıyor. İnsanlar, Türkleri karaladığı ve Müslümanları yerdiğinden 
dolayı en olmayacak iddialara bile hemen inanıyor. Türk-Amerikan 
toplumu, hayatlarını önemli ölçüde etkileyebilecek haberlere, ma-
kalelere, olaylara ya da kanunlara etkili bir şekilde veya zamanında 
tepki veremiyor.

Muhtemelen bu insanların sesleri şu faktörlerden dolayı neredeyse 
hiç duyulmuyor: nüfuslarının azlığı, kültürlerinin elçileri olmaktan 
çekinmeleri, siyasi eylemlerde bulunmak için etkili taban örgütlen-
melerinin eksik olması, algı oluşturmaya ayrılan kaynakların kısıtlı 
olması, büyük medya araçlarına (yazılı, sesli ya da görsel) erişimin 
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kısıtlı olması veya bunların hiç olmaması, Ermeni aşırıcılarının ters 
tepkileri, korkutmaları, tacizleri ve şiddet eylemlerine karşı korku du-
yulması, miraslarına ilişkin meselelerde genel bilgi eksikliği, ilgi ve 
gayret eksikliği ya da endişe, benmerkezcilik, miskinlik ve/veya erte-
leme vb.

Bunun yanında şunu da eklemeliyim: Türk-Amerikan toplumu bu-
günlerde daha iyi organize oluyor. Kendi gazeteleri, radyoları ve TV 
programları var. Siyasi süreçlere daha fazla katılım sağlıyorlar. Örnek 
vermek gerekirse geçen sene Türk-Amerikan toplumundan 10 kişi se-
çime adaylığını koydu ve bunlardan 4’ü kazandı. Giderek daha fazla 
gönüllü insanımız harekete geçiyor.

Eğer Başkan Biden soykırım kelimesini kullanırsa muhtemelen Tür-
kiye ve Azerbaycan’ı “saldırgan” olarak gösteren Ermeni propaganda-
larında bir artış göreceğiz. Bu iki milletin imajını kötülemeye çalışa-
cak ve ileride Ermenistan’ın tazminat ve toprak talepleri için zemin 
hazırlayacaklar. Bu süreçte, yakın zamana kadar Azerbaycan’ın yak-
laşık yüzde 20’sini işgal etmiş ve milyonlarca Azerbaycanlıyı silah 
zoruyla yurtlarından etmiş olan yozlaşmış ve şiddet yanlısı Ermenis-
tan’ın korkunç insan hakları sicilini temize çıkaracaklar. Fakat artan 
tek şey Ermeni propagandası olmayacak. Ermeni nefret söylemi, teh-
ditler, tacizler, terör ve nefret suçlarının da artması beklenmektedir.

Örneğin; 4 Kasım 2020 tarihinde Beverly Hills’te burada gördüğünüz 
bir Türk restoranı olan the Cafe Istanbul’a bir grup Ermeni aşırıcı sal-
dırıda bulundu. Beverly Hills Emniyeti ise bunu bir nefret suçu ola-
rak gördü. Genç bir Ermeni bu nefret suçundan gözaltına alındı. Los 
Angeles Unified School District (Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi) 
2020 yılında Türkiye’yi, Türk halkını ve Türk-Amerikan toplumunu 
ve ayrıca iltisaklı olmaları sebebiyle Azerbaycan’ı, Azerbaycan halkı-
nı ve Azerbaycanlı-Amerikan toplumunu kötüleyen iki karar çıkar-
dı. Bu kararlar 24 Nisan tarihinde sözde Ermeni soykırımını anma 
günü vesilesiyle okulların tatil edileceğini ilan etti. Los Angeles’taki 
Türk-Amerikan toplumu çocuklarının güvenliği konusunda oldukça 
endişeliler zira öyle bir günde Ermeni nefret söylemi, zorbalığı ve te-
rörü artacak.
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Türklerin, Kürtlerin, Arapların, 
Çerkezlerin, Yahudilerin ve 
diğerlerinin dâhil olduğu karmaşık 
bir mağduriyetler ağından neden 
sadece Ermenilerin yaşadığı 
mağduriyet cımbızla çekilip 
gösteriliyor? 
Ergün Kırlıkovalı
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Ermeni-Amerikan lobisi tarihi çarpıtarak şiddetli bir propaganda ya-
pıyordu, bunun yanında ise Osmanlı İmparatorluğu’nda trajik Birinci 
Dünya Savaşı olaylarının soykırım olarak tanınması için federal ve 
eyalet düzeyinde anma günleri tertip edilmesi ve bu yönde kararlar 
çıkarılması için ajitasyon yapıyordu. Ermeni Senatörler Poochigian 
ve Speier tarafından teklif edilen ve 2000 yılında kabul edilen Kali-
forniya Senate Bill SB 1915 isimli kanun, 1875 ve 1923 yılları arasında 
Avrupa’da ya da Asya’da sigorta poliçelerinden kaynaklı tazminat ta-
lepleri olan Kaliforniya’daki sözde Ermenilerin haklarını aramalarına 
olanak sağlamıştır. Kendi lehlerine olan bu kanun, federal hükümetin 
dış ilişkilerindeki güçlerinin gasp edilmesine neden olduğundan ve 
dolayısıyla anayasaya aykırılık iddiası ile ABD 9 No’lu Bölge İstinaf 
Mahkemesi’nin 2009 yılındaki kararıyla iptal edildi. Yine aynı mah-
kemenin 2012 yılında aldığı bir karar ise sözde soykırım ile ilgili bir 
başka davayı düşürdü.

ABD 10 No’lu Bölge İstinaf Mahkemesi 11-0’inci oturumunda tam top-
lantı halinde oy birliği ile 23 Şubat 2012 tarihinde bir başka davayı 
düşürdü. Bu dava 2002 yılında bir grup Güney Kaliforniyalı Ermeni 
adına Glendale’deki St. Peter Ermeni Kilisesinin papazı Vazken Mo-
vsesian tarafından açılmıştı. Mahkeme, yabancı kuruluşlarla ilgili 
olarak eyalet kanunlarının geçerli olmadığına, buna yalnızca fede-
ral hükümetin yetkili olduğuna hükmetti. Eğer Biden ABD Kongre-
si’nde soykırım kelimesini kullanırsa ya da geçtiğimiz 29 Ekim 2020 
tarihindeki ifadesinin gereği yapılırsa bu durum tehlikeye düşebilir. 
Dolayısıyla bu savunma gücümüz elimizden alınıyor. Şubat ayından 
beri ACR 26, AB 1019 ve AR 20, 21 isimli üç Kaliforniya eyalet kanu-
nu yürürlüğe girdi. Dikkatinizi çekerim, şubat ayından beri, yani son 
60 gün içinde. Bu kararların hepsi Ermeni soykırımı iddiaları ve Er-
menistan’ın Türkiye ve Azerbaycan’a karşı toprak iddiaları ile ilgili. 
Tekrar ediyorum, son 60 gün içinde, Kaliforniya Eyalet Meclisinde üç 
kanun yürürlüğe girdi.

ACR 26, 8 Şubat 2021 tarihinde Ermeni Meclis Üyesi Nazarian tara-
fından teklif edildi ve Kaliforniya’daki işletmelerin Türkiye Cumhu-
riyeti ile yapmayı tercih ettikleri ticari sözleşmelerini askıya alma-
larını emredecek. AB 1019, Meclis Üyesi Holden tarafından 18 Şubat 
2021 tarihinde teklif edildi ve kamu personeli emeklilik sistemlerinin 
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Türkiye sözde Ermeni soykırımını tanıyana kadar Türkiye’ye yatırım 
yapmasını yasaklayacak. Bu emeklilik fonları, çok yüksek meblağlar. 
Muhtemelen bir trilyon dolar gibi bir meblağdan bahsediyoruz. Bu 
Türkiye’nin ticareti için çok önemli. Lütfen, hepimiz uyanalım artık. 
Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili olan AR21, Ermenistan Meclis Üyesi 
Nazarian sponsorluğunda 8 Şubat 2021 tarihinde teklif edildi.

Ermenilerin, Kaliforniya Yasama Meclisini, eğitim sistemini, ekono-
miyi, ceza adaleti kurumlarını Türk karşıtı bir cadı avına dönüştürme 
çabaları temsili demokrasi için bir suistimal teşkil ediyor.

Eğer Başkan Biden soykırım kelimesini kullanırsa Ermeni Diasporası 
Türk-Amerikan toplumuna karşı nefret söylemlerini ve tacizlerini ar-
tıracak, Türkiye karşıtı propagandalarını ve davalarını arttıracak, şe-
hir, eyalet ve federal yasama meclisleri düzeylerinde daha fazla Türk 
karşıtı kararların geçmesini sağlayacak ve ABD-Türkiye ilişkilerine 
karışarak Türk ekonomisine zarar vermeye çalışacak. Ermeniler ke-
sinlikle yorulmaksızın deneyecekler ama her zaman olduğu gibi en 
önemli iki destek arkalarında olmadığı için çok fazla şey elde edeme-
yecekler: Tarihî bilgi birikimi ve uluslararası hukuk.

Şimdi, sözlerimi bitirirken arkadaşlarımın, kardeşlerimin ve herkesin 
uyanmasını istiyorum. Bu kavga daha yeni başlıyor. Biz de bu müca-
deleyi yapabilmek bu kavgayı kazanabilmek için daha eğitimli, daha 
gayretli olmalıyız zira hiçbir şey kolaylaşmıyor, küçülmüyor ya da 
daha az önemli bir hâl almıyor, aksine daha da önemli bir hâl alıyor. 
Türkiye’nin daha fazla ticarete, daha fazla dövize ihtiyaç duyduğu bir 
zamanda Ermeniler bu kararlar ile Türkiye’ye zarar vermek için elle-
rinden gelenin en iyisini yapacaklar. Ben üzerime düşeni yapıyorum 
fakat herkesin kendi üzerine düşeni yapmasını istiyorum. Beni dinle-
diğiniz için teşekkür ederim.

Alev Kılıç: Teşekkür ederim, Ergün Bey. Yapmış olduğunuz oldukça 
ilginç sunum için teşekkür ederiz, Sayın Kırlıkovalı. Cesaretiniz için 
size hürmetlerimizi sunuyor ve sürekli gayretlerinizi takdir ediyoruz.

Ergün Kırlıkovalı: Teşekkür ederim.
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Siyasi Bir Araç Olarak 
Ermeni Meselesi

Christian Johannes Henrich*

A lev Kılıç: Bir sonraki konuşmacımız siyasal bilgiler, ulus-
lararası ilişkiler ve ekonomi alanlarında deneyimli bir 
akademisyen olan Christian Johannes Henrich’i davet 
etmekten mutluluk duyarım. Kendisi 2002’den 2012’ye 

kadar Türk dış politikası üzerine kaleme aldığı “Turkey Between Re-
gional Hegemonic Claims and Zero Problem Politics from a Perspe-
ctive of Turkish Armenian Relations” (Türkiye-Ermenistan İlişkileri 
Örneği Üzerine Bölgesel Hegemonya İddiası ve Sıfır Sorun Politikası 
Arasında Türkiye) isimli kitabıyla Türkiye’de de çok iyi tanınmakta-
dır. Geçmişin günümüz gelişmelerine yansımalarını tartıştığımız için 
kendisi bu panel için oldukça uygun bir konuşmacı. Dr. Henrich, bu-
yurun söz sizin, ekran sizin.

Christian Johannes: Çok teşekkürler Sayın Kılıç. Ekranları başın-
da olan saygıdeğer meslektaşlarıma ve beni izleyen herkese hitap 
etmekten ötürü çok mutluyum. Umarım bir gün tekrar ekranlarda 
değil toplantı salonlarında bir araya gelebiliriz. Tüm dünyada oldu-
ğu gibi biz de Almanya’da virüsten çok sıkıldık. Umarım önümüzdeki 
yıl Ankara’da yüz yüze bir araya gelebilmek için bir fırsat olur. Sizin 
de söylemiş olduğunuz gibi bu konuyla 2005 yılından bu yana ilgi-
lenmekteyim. Araştırmama Ermeni sorunuyla başladım ve Alman-
ya’da bu konuyu çalışmanın türlü zorlukları olsa da şimdiye kadar hiç  

(*) Güneydoğu Avrupa ve Kafkaslar Araştırma Merkezi (SOEK) Direktörü, 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktoru 
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vazgeçmedim. Örneğin; doktora tez danışmanım Almanya’da akade-
mik kariyer yapmak istiyorsam bu konuyu araştırmaya devam etme-
mem gerektiğini söylemişti. Ben ise 16 yılın ardından hâlâ bu alanda 
çalışmaya devam ediyorum. Bu zaman zarfında değişen tek şey, 2016 
yılında Almanya’da Hristiyan Demokrat Birliği’nin (CDU) soykırım 
kavramını kabul etmesinin ardından iktidar partisi üyeliğimden ayrıl-
mak oldu. Söz konusu olaylarla ilgili Almanya Federal Meclis Grubu-
nu bilgilendirme önerilerimi reddettiler. Ben de bu partide geçirdiğim 
21 yılın ardından partiden ayrıldım. Bu olay medyada da fazlasıyla 
yer buldu. Sonuç olarak beş yıl önce gerçekleşen bir olaydı. Bugün 
ise Ermeni meselesinin siyasi bir araç olarak nasıl kullanıldığından 
bahsedeceğim. Şahsi kanaatime göre, bu sorun tüm Batı dünyasında 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylığı konusundaki iddialarına karşı 
kullanılıyor. Aslına bakarsanız herhangi bir konu da Türk halkına ve 
bir ülke olarak Türkiye’ye karşı kullanılıyor.

Gazetelerde çokça okuduğunuz iddialardan biri de tüm dünyanın 
Ermeni soykırımını soykırım olarak kabul etmesi ya da Ermenile-
rin soykırım iddialarını kabul etmesidir. Bana en çok sorulan soru-
lardan bir tanesi de “Siz buna neden karşı çıkıyorsunuz?” oluyor ve 
hatta bu bazen soru olarak bile yöneltilmiyor. Sorulsa daha iyi olur. 
Hiç değilse doğrudan cevap verebilir, çoğu zaman da ufak tehditleri 
tartışabilirsiniz veya “Neden böyle yapıyorsunuz?” diyebilirsiniz. Ben 
tüm dünya denilen şeyin ne olduğunu düşünüyordum. Bu güzel bir 
soru çünkü Batı dünyasının sorunu, tüm dünya siyasetinde diğerle-
rini izlerken Avrupa merkezli olmamızdan kaynaklanmaktadır. Peki, 
dünya nedir? Dünyada 197 egemen devlet vardır ve tüm dünya 7,3 mil-
yar insandan oluşur. Günümüzde daha fazla sayıda devlet soykırım 
iddiasını kabul ettiğinden benim çalışmam Sayın Yıldız Bozkuş’un 
çalışması kadar mevcut durumu yansıtmıyor. Ancak ben 2016 yılına 
yakın bir tarihte araştırma yaptım ve o zaman bu kavramı hangi ülke-
lerin kabul ettiğini inceledim. Bu 23 ülke, tüm ülkelerin yaklaşık yüz-
de 12’sine tekabül ediyor. Yalnızca buna bakarak bile Batı dünyasının 
tüm dünya hayatının küçük bir kısmını oluşturduğuna dair bir ipucu 
bulabiliriz. 12 ülke, dünyanın tamamı olduğunu iddia ediyor. Mate-
matiğim çok iyi olmasa da 12’nin, 100’ün çoğunluğunu oluşturmadı-
ğını anlayabiliyorum. Dolayısıyla Ermeni soykırım iddialarını kabul 
eden ülkeler dünya nüfusunun yüzde 8,4’ünü oluşturan 617 milyon 
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kişiyi temsil etmektedir. Bu rakam, Batı dünyasının tüm dünyayı 
temsil ettiğini düşünerek ne kadar büyük bir kibrin içinde olduğu-
nu göstermektedir. Tabii ki tüm dünyayı temsil etmiyorlar. Soykırım 
iddialarını kabul edenler yalnızca bir azınlık ve hatta 2016 ile 2021 
yılları arasında iddiaları kabul edenlerle birlikte bile çoğunluk oluş-
turmuyorlar. Öyleyse diğer meslektaşlarımın da bahsettiği üzere Er-
meni propagandası Azerbaycan ve Türkiye’den daha profesyonel bir 
biçimde yapılıyor. Kendi akademik kariyerimden bir örnek vereyim. 
On altı yıl boyunca, çalıştığım araştırma merkezinde ve o dönemde 
Zygon Üniversitesi›nde, Türk, Alman ve Azeri derneklerine birbiri ar-
dına başvurularda bulunuyorduk ve yalnızca bir araştırma projemize 
finansman sağlayabildik. Ermeni tarafında olan meslektaşlarım ise 
her yıl araştırmalarını finanse edebilmek için proje alıyordu. Alman 
siyaseti, akademisi ve dernekleri elbette bu konuyla tarafsız bir bakış 
açısı ile ilgilenmiyordu ancak konuyla ilgilenen Türk ve Azeri tarafı 
da ödeme konusunda istekli değildi.

Bu konu üzerinde on altı yıl araştırma yapan biri olarak yüzleştiğim 
en kötü sonuçlardan biri bu oldu. Bu bile tek başına çok şey anlatıyor. 
Birkaç yıl öncesinde bile, Berlin’deki Türk Büyükelçiliği ile görüştüm 
ve bir iletişim ağına, tüm dünyada bu konuyla ilgilenen meslektaş-
larımızın olduğu bir listeye ihtiyacımız olduğunu söyledim. Bu bilgi 
bile yoktu. Bu şimdiden verebileceğim tavsiyelerden bir tanesi çünkü 
biliyorum ki dinleyenler arasında oldukça nüfuzlu kişiler de var. Bu 
isteğimiz çok da maliyetli olan bir şey değil. Yalnızca bir excel dosyası 
hazırlayıp ilgili siyasetçileri, bilim insanlarını, tarihçileri ve onların 
e-posta bilgilerini bu dosyaya yazacaksınız. Öyle bir durumda kay-
nakların ve diğer bilgilerin paylaşılması bizim için daha kolay olacak-
tır. Bir sonraki yansıya geçelim. Ermeni soykırım iddiasını kim kabul 
ediyor? Akademik camiada, bu iddiaların ne olduğunu veya bir şey 
iddia edenlerin kimler olduğunu, kişisel çıkarlarının ne olduğunu ve 
nereden geldiklerini anlamak oldukça ilgi çekicidir. Bu anlamda Ar-
jantin, Ermenistan, Avusturya gibi ülkelere bakalım. Bütün ülke isim-
lerini tek tek söylememe gerek yok, bayraklarını görüyorsunuz. Biraz 
daha yakından bakacak olursak bu ülkelerin hepsini bir matris içine 
koyalım ve dört kategoride inceleyelim. İlk olarak, soykırım iddiasını 
kabul eden ülkeler arasından hangilerinin nüfusu çoğunlukla Hristi-
yanlardan oluşuyor? Lübnan hariç, Ermeni soykırım iddiasını kabul 
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Ermeni soykırım iddialarını 
kabul eden ülkeler dünya 
nüfusunun yüzde 8,4’ünü 
oluşturan 617 milyon kişiyi 
temsil etmektedir. 
Christian Johannes Henrich
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eden ülkelerin her biri Hristiyan çoğunluğa sahip. Ancak Lübnan’da 
yüzde 20-25’lik bir Ermeni azınlığı var. Bu özel bir durum. Lübnan ha-
riç diğer tüm ülkelerde Hristiyanlar çoğunluğu oluşturuyor. Tarihte 
ya da siyaset biliminde bile din, “hemen şuracıkta” karar verilebilecek 
bir konu değildir. İlerleyen dakikalarda ülkelerin soykırım iddialarını, 
soykırım yasa tekliflerini nasıl kabul ettiğini de göreceğiz. Sunumun 
ilerleyen kısımlarında, karar alma süreçleriyle ilgili yaptığım çeşitli 
araştırmaları göstereceğim. Tablonun ikinci kısmında hangi ülkele-
rin önemli Ermeni nüfusu olduğu sorusunu görüyoruz. Buraya bakar-
sanız çoğunluk olduklarını görürsünüz. Rakamlarla da daha iyi an-
layabileceğiniz şekilde göstereceğim. Rakamlarla Hristiyan çoğunluk 
nüfusa bakarsak Lübnan hariç Hristiyan çoğunluğa sahip olduklarını 
görüyoruz. Burada kırmızı evet demek. Önemli Ermeni nüfusu hâlen 
çok fazla. Ermeni nüfusu olmayan birkaç ülke daha var ama en bü-
yükleri Arjantin, İsviçre, Fransa ve Birleşik Krallık. Kaliforniya’dan 
zaten bahsettik. Orada çok büyük bir Ermeni nüfus var ve propa-
ganda hâlen devam ediyor. Şimdi de kimin Türkiye ile savaş geçmişi 
olduğuna bakalım. Bu ülkelerin hangileri tarih boyunca Türkiye ile 
savaşa girmiş? Benim eşim Slovak olduğu için, çocuklara, Osmanlı 
barbarlarının işlediği zulümlerle ilgili şiirler okunup şarkılar söylen-
diğinden bahsetmişti. Günümüzde tarihçiler Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun Slovakya’da herhangi bir katliam yapmadığını ispatlamış olsa 
da şiirler ve şarkılar okunmaya devam ediliyor. Şimdi örneğin buna 
geri dönersek, savaş geçmişi olan ülkeler arasında elbette Ermenis-
tan var, iki kez Avusturya var. İmparatorluk başkent Viyana önlerine 
gelmiş. Sonra Kıbrıs, Fransa, Yunanistan, İtalya, Lübnan, Polonya, 
Rusya, Slovakya var. Açıkça görülüyor ki bu ülkelerin bu konuyla oy-
namalarının ardında öç almak gibi kişisel çıkarları da var. İnsanla-
rın doğrudan söyleyemeyeceği gizli kalmış duygularının olması gibi. 
Örneğin; Avusturya’da Türkiye’nin AB üyeliğine Almanya’dakinden 
bile fazla karşı çıkan büyük bir çoğunluk var. Bu alandaki insanlar da 
bununla ilgili araştırma yapıyorlar ve bunun, Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun Viyana önlerinde iki kez ülkeyi kuşatmasından dolayı olabile-
ceğinden bahsediyorlar.

İnsanlar dillendirmese bile Osmanlı İmparatorluğu ile olan ortak ta-
rihî geçmiş, besledikleri kötü niyetler ve hafızalarındaki kötü hatıralar 
buna neden oluyor. Diğer bir faktör de 1960’larda başlayan ve bizim 
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Almanya’da “Gastarbeiter” olarak adlandırdığımız iş göçüne benzer 
şekilde göçmen Türk işçilerin sayısının yüksekliği. Bu çok ilgi çeki-
ci bir konu çünkü özel bir gruptan gelen insanlardan bahsediyoruz. 
Göçmen işçiler derinlemesine bir eğitimi olmayan insanlardı. Daha 
sonra on yıla uzatılmak üzere beş yıllığına davet edilen insanlardı. 
Yalnızca çalışmalı ve topluma entegre olmamalıydılar. Ancak takdir 
edersiniz ki zamanla göçmen işçiler, Almanya’ya aileleriyle birlikte 
gelen normal, yasal göçmenler hâline geldi ancak bu insanlar Türki-
ye’deki ortalama Türk toplumuna kıyasla daha farklılar. Size saygım 
sonsuz ve bu kişiler hakkında kötü konuşmak da istemiyorum ama 
Türk akademisyenlerle veya daha önceden gelen Türk göçmen işçi-
lerle konuştuğumda da onların tavırları, davranışları daha farklı. Göç-
men işçilerin büyük gruplar oluşturduğu ülkelerde bu konuyla ilgili 
pişmanlık duymalarının sebebi de bu gruplar.

Sayın meslektaşım Kırlıkovalı’nın da bahsettiği üzere ben de hangi ül-
kelerin soykırım kavramını kabul ettiğine ilişkin bir çalışma yaptım. 
Bu ülkelerin genel bilim ve kendi tarihleri bağlamında nasıl bir geç-
mişi olduğunu ve kendi işledikleri suçları kabul edip etmediklerini in-
celedim. Örneğin, Arjantin ve Şili’ye bakalım. Bu iki ülke 1860 ve 1934 
yılları arasında yaptıkları eziyetler, katliamlar, tecavüzler ve soykırım 
nedeniyle iki yıl önce Mapuçeler adı verilen Şili ve Arjantin yerlileri 
tarafından uluslararası mahkemeye verildiler ve suçlarını kabul et-
mediler. Meslektaşım Alman tarihinden bahsetti. Elbette Almanya 
soykırımı kabul ediyor mu diye sorabilirsiniz. Evet ettik ancak Na-
mibya’daki, yani eski adıyla Alman Güneybatı Afrikası’ndaki Herero 
ve Nama soykırımını kabul etmiyoruz. Listeyi sonuna kadar kontrol 
edebilirsiniz. Fransa’nın yaptığı, Türk insanı tarafından çok iyi bilinir 
ve Türkler için oldukça duygusal bir olaydır. Fransızların Ermeni id-
diaları için yaptıklarını düşündüğünüzde, Cezayir Savaşı başka hiç-
bir şey ile karşılaştıramaz. Sonra, Cezayirlilere yapılan soykırım var 
ve Fas’ta Almanların tedarik ettiği gazı Fransızların insanlara karşı 
kullandığı Rif Savaşı var. Tarihin bu kısımları veya kendi tarihlerinin 
karanlık yüzleri soykırım olarak düşünülmüyor. Kıbrıs Adası’nda çok 
sayıda Türk insanının öldürüldüğü Kanlı Noel asla bir soykırım ola-
rak dikkate alınmadı. Sayın meslektaşım Turan’ın Kıbrıs Üniversite-
si’nden katıldığını duydum. Bu Kıbrıslı Türklerin yüzüne atılmış bir 
tokat gibidir çünkü bu daha yeni tarih. Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili 
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olarak, Hocalı katliamlarının ardından BBC ekibi, Ermeni ve Sovyet-
ler Birliği güçlerinin bölgedeki sivil halka yaptığı katliamları fotoğraf 
ve video ile belgeledi. Bu da soykırım olarak tanınmadı. Tüm bunları 
bir araya getirdiğinizde Türkiye’ye karşı yapılan her türlü siyasette 
Batı dünyasının çifte standart uyguladığını görebiliyoruz. Bu sadece 
Avrupa Birliği’ne giriş müzakereleri için geçerli olan bir durum değil. 
İlk paneldeki tarihçiler her ne kadar bahsetmiş olsalar da Türkiye’ye 
karşı yapılan soykırım iddiaları var. Bu iddialar kanıtlanabilir nitelik-
te bile değil. Burada soykırımdan bahsediyoruz. Soykırım, ceza kanu-
nu kapsamına giren bir konudur. Ermeni lobisi, bu iddialar hakkında 
bu kadar açık ve netse neden mahkemeye gitmiyor? Çünkü ellerinde 
hiçbir net kanıt yok. Öncelikle kendi arşivlerini açmaları gerekiyor ki 
Taşnak ve Hınçakların önce kendi insanlarına sonra da Osmanlı’daki 
sivil halka neler yaptıklarını görsünler. En çok unuttuğumuz konular-
dan biri de bu.

Osmanlı Ermeni halkına yönelik ilk cinayetler, Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nda 800 veya 1000 yıldır süregelen barış ortamını yok etmek iste-
yen Rus-Ermeni grupları tarafından yapılmıştır. Tarihsel olaylara çok 
girmek istemiyorum, o nedenle şimdi başka ilgi çekici bir konu olan 
parlamenter karar alma süreçlerine bakalım. Örneğin, Arjantin Sena-
tosu bu konuyu görüşüyordu ve hemen kabul etti. Uzun bir tartışma 
da yapmadılar. 10-15 dakikalık bir protokoldü ve soykırım iddialarını 
kabul etmelerinin tek sebebi, diğer büyük ülkelerin yanı sıra Avrupa 
Parlamentosu ve Birleşmiş Milletler’in de bu iddiaları kabul etmesiy-
di. Arjantin Parlamentosu’nun bu soykırım iddiasını kabul etmesinin 
tek sebebi buydu. Uruguay’da bu olay çok daha ilgi çekici bir şekilde 
meydana geldi. Arjantin kabul ettiği için onlar da soykırım yasa tasa-
rını kabul ettiler. Konuyu tartışmadılar bile. Eller kaldırıldı ve kabul 
edildi. Bir siyaset bilimci olarak bu benim kabul edebileceğim bir yön-
tem değil. Ben başka bir ülkenin parlamentosunda başka bir ülkenin 
tarihine nasıl karar verebilirim? Bu benim kabul edebileceğim bir şey 
değil. Tarih parlamentolara ait değildir, başka ülkelerin parlamento-
larına hiç değildir. Diğer yandan, eğer bunu kabul etmek istiyorsam 
neden önce açık görüşlü bir tartışma yapmıyorum? Soykırım tanımı 
ve iddiası, çok ağır bir iddiadır.

Benim her iki tarafa da saygı göstermem gerekir. Dolayısıyla her iki 
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tarafın tarihçileri parlamentolarında konuşsun ve fikirlerini açıkça 
dile getirsin. Ancak Avrupa Birliği yaptı diye biz de yaptık ya da Ar-
jantin kabul etti diye biz de ediyoruz şeklinde bir anlayış kesinlikle 
demokratik değildir. Benim eşimin doğduğu ülke olan Slovakya’da 
Türkiye’nin AB giriş müzakere sürecine ilişkin çok uzun tartışmalar 
yapıldı. Bu tartışmalar yapılırken bir kişi elini kaldırdı ve “Geçtiğimiz 
günlerde Franz Werfel’in kaleme aldığı Musa Dağ’da Kırk Gün roma-
nını okuyordum, orada soykırımdan bahsediyordu. Bu olayı bizim 
de soykırım olarak değerlendirmemizden yanayım.” dedi. Başka bir 
meslektaşı da “Olur, bizim bununla bir sorunumuz yok.” dedi. Bu ko-
nuşmaların ardından Slovakya bu soykırım iddiasını kabul etti. Bura-
sı oldukça ilginç, bir romana dayalı olarak Türkiye’nin tarihiyle ilgili 
karara vardılar. Ben bir romana dayanarak başka bir ülkeyle ilgili na-
sıl karar verebilirim? Franz Werfel bile yaşamının son ayında, kitabı 
o şekilde yazması için baskıya uğradığını söyledi. Ermeni azınlıkları, 
kitabın o şekilde yazılması için kendisine baskı yapmıştı. Bir roman, 
Slovak Parlamentosu’nun karar alması için iyi bir kaynak teşkil etmi-
şe benziyor. Ancak benim de araştırma yapma şerefine nail olduğum 
Osmanlı arşivlerinde yer alan binlerce doküman ilginç bir şekilde 
delil teşkil etmiyor. Ermeni arşivleri ise ben 2015 yılında araştırma 
yapmak istediğimde kapalıydı. Birkaç hafta önce biri bana Ermeni 
arşivlerinin de Türkiye’de olduğu gibi siyasetçiler ile gazetecilerin de-
ğil, yalnızca akademisyenlerin erişimine açık olduğunu söyledi. Bunu 
doğrulamam gerekiyor. Yalnızca birkaç hafta önce duydum ve bunun 
doğru olup olmadığını tekrar sormam gerekiyor çünkü etrafta dola-
şan çok büyük bir yalan propaganda var.

Bunun yanı sıra AB Parlamentosunun Kopenhag Kriterleri var. Ko-
penhag Kriterleri, Batı dünyasının sergilediği çifte standardın ve 
demokratik olmayan davranışın başka bir kanıtıdır. Hepiniz Türki-
ye’nin AB giriş müzakereleri süreciyle ilgilendiğiniz için biliyorsunuz 
ki Kopenhag Kriterleri Avrupa Birliği’ne yeni üye olacak ülkeler için 
hazırlanmıştır, üye olmak isteyen herkes için aynıdır. Ancak AB Parla-
mentosu Türkiye ile Avrupa Birliği’ne tam üyeliği müzakere etmeden 
önce Türkiye’nin soykırım iddialarını kabul etmesi gerektiği yönünde 
bir karar aldı. Neden Türkiye için böyle bir kural koyuyoruz? Yalnızca 
Türkiye’nin önüne fazladan bir kriter koymak hem tamamen demok-
ratiklikten uzak hem de yasal açıdan kabul edilebilir değildir. Bu da 
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Batı dünyasının çifte standardını, demokratik olmayan ve hukuka ay-
kırı tavrını gösterdiği başka bir alandır.

Son hususa geçtiğimizde çifte standartların Türkiye için her alanda 
uygulandığını görmekteyiz. Bu durumu Türkiye’nin AB ile müzakere 
sürecinde görüyorsunuz, Ermeni soykırımı iddialarında görüyorsu-
nuz, Yukarı Karabağ çatışmasında ve medyada yalan söylemeye ka-
dar görüyorsunuz. Yukarı Karabağ’da ekim ayında başlayan savaştan 
bu yana her hafta bizim gazetelerimize çok fazla e-posta yazıyordum. 
Çünkü tamamen yanlış haberler yapıyorlardı. Örneğin geçen hafta, 
Almanya’nın en büyük gazete portalı olan ve Türkiye’deki NTV’ye 
benzer NTV şirketine yazdım. Azerbaycan’ın Ermenistan’a silahlı 
saldırıda bulunduğunu yazdılar. Biz de “Hayır, yapmadılar.” dedik. 
Ermenistan savaşın bir parçası bile değil, sizin de bildiğiniz gibi yal-
nızca bir bölgeden bahsediyoruz, bunu söylemeye bile gerek yok. Bu 
bölge Azerbaycan’ın tamamı olarak lanse edildi fakat bu bölge 20 yılı 
aşkın süredir devam eden yasa dışı işgalden kurtarıldı. Diğer yandan 
Ermenistan, Cumhuriyeti çatışmaya dâhil etmedi ve kendileri sınır 
ötesine silah ve füze gönderdi. Bakü ve Gence’ye ulaşmaya çalışarak 
pek çok kişiyi öldürdü. Ancak bu, haberlere yansımadı. Fakat tahmin 
edebileceğiniz üzere bu gazete portallarının hiçbirinden cevap alma-
dım. Belki de kara listeye alınmışımdır. Bir kere Türkiye’ye gelirsem 
eve dönemeyebilirim. Böyle bir şeyi bekliyorum.

Konuşmamım başında da söylediğim gibi bizler akademik camiada 
iletişim içinde olmamak gibi bir sorun yaşıyoruz. Benim bir arkada-
şım İsveç’te, bir arkadaşım Hollanda’da. En azından Hollanda’daki 
arkadaşım bu alanda çalışmayı bıraktı ve avukatlık gibi normal bir 
iş yapıyor. Çünkü bu alanda herhangi bir araştırma projesi almak 
gerçekten çok zor. Avrupa kaynaklarından gelen para bu yönde kul-
lanılmıyor ve başka yönlere gidiyor. Daha önce de belirtmiş olduğum 
gibi her iki ülkenin de kendine ait sebepleri var. Azerbaycan, petrol 
fiyatlarının çok düşük olduğunu ve kendi bütçesi için bile yeterli pa-
raya sahip olmadığını söylüyor. O nedenle de bu parayı başka şeyler 
için harcayamayacaklarını dile getiriyor. Türkiye’de de aynı tartış-
ma vardı. Önce Türk lirasının değerinin çok düştüğünü söylediler 
sonra da bunun için bütçenin bile olmadığını belirttiler. Dolayısıy-
la bahaneler geçerli ancak finansman bulmak çok daha iyi olurdu.  
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Meslektaşımın da söylediği gibi savaş ya da mücadele daha yeni baş-
ladı. Ancak silah ve mühimmat alacak paranız yoksa her savaş veya 
mücadele kaybedilmeye mahkûmdur. Bu konudaki silahlar ve mü-
himmatlar da bilim insanlarını, akademisyenleri ve akademik araş-
tırmayı desteklemek oluyor. Dolayısıyla, en önemli husus ve sunu-
mumdaki sonuçlar kısmının da üçüncü noktası olan ağ oluşturmak. 
Herhangi bir sebepten ötürü parayla ilgili konuşmak istemiyorsanız 
en azından bizi birbirimize bağlayacak olan excel tablosunu yapın. 
Eğer İngilizce bir sempozyum düzenlemek istesem Patrick Walsh’i ve 
başka diğer isimleri çağırabileceğimi bilirim. Onların e-posta bilgile-
rine ve konferansta hangi dilde konuşacaklarını bilmiş olurum. Sa-
dece bu bile çok iyi olurdu. Böylelikle grupta veya bir WhatsApp gru-
bunda mevcutta hangi projelerin yürütüldüğü bilgisine sahip oluruz. 
Belki bazı sorular sorulur ve diğerleri de ona cevap verir. Böylelikle 
zamandan kazanır ve projelerde birbirimize atıfta bulunuruz.

Bununla birlikte sunumumun sonuna gelirken iki örnek daha göste-
receğim. Bu iki örnek, akademik çalışmaların Avrupa’da nasıl yürü-
tüldüğü ile ilgili olacak. Buna benzer bir konferansa katılmak üzere 
Bonn Üniversitesi’ne davet edildim. Konuşmacı olarak değil, bir din-
leyici olarak katıldım. Ana konuşmacı da İsviçreli tarihçi Hans-Lu-
cas Kieser idi. Eminim aranızda kendisini çok iyi tanıyanlar vardır. 
Kendisi yaklaşık bir saat boyunca konuştu. Her şey çok güzeldi, söy-
lediği her şey doğruydu ve yanlış olan hiçbir şey söylemedi. Ancak 
madalyonun diğer yüzünü göstermedi. Diğer bir ifadeyle Ermeniler 
ya da Ruslar tarafından öldürülen bir Müslümandan bile bahsetme-
di. Sonunda ben de “Hocam, Taşnak ve Hınçak gibi Ermeni gruplar 
tarafından öldürülen Müslümanlar ya da Türkler için ne dersiniz?” 
diye sordum ve “Bu, benim çalışma konularım arasında değil. Ben 
diğer tarafa değil, Ermeni soykırımı üzerine odaklandım.” diye yanıt 
verdi. Konferansa katılan dinleyicilerin çoğu akademisyendi. Nasıl 
bir araştırma projesi yapıp yalnızca bir tarafa odaklanırsınız? Bu hiç 
akademik değil ve bunu yapan da bir profesör. Bu insanların nasıl 
profesör olduklarını anlamakta gerçekten zorlandım. Diğer katılım-
cılar da bunun çok iyi bir iş olduğunu, çok güzel bir kitap yazdığını 
öyledi. Ancak bu güzel bir kitap değil, bu çalışmanın sadece yarısı. 
Benim de Nazilerin yaptığı soykırım konusunu çalıştığımı ve şunla-
rı söylediğimi düşünün: “Ben Yahudilerin Almanlara karşı işlediği  
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suçlara odaklandım ve Almanların yaptıklarına odaklanmadım. El-
bette Yahudiler öldürüldü çünkü çok saldırgandılar. Varşova getto-
sundan ekmek çaldılar ve oradaki camları yere indirdiler.” Eğer soykı-
rımdan bahsediyorsam Nazilerin ne yaptığına odaklanmam gerekir. 
Öyleyse “Ermeni soykırımı” bahsediyorsam neden bununla bağlantı-
lı olan Ermeni devrimci gruplarından bahsetmiyorum? Muhtemelen 
Sayın Kılıç bir büyükelçi olarak orada ASALA grubu nedeniyle birçok 
kişiyi kaybetti. Tüm büyükelçiler, diplomatlar ve onların aileleri bu 
grup tarafından ve bu olaylar nedeniyle öldürüldü.

Tüm bu cinayetler, Ermeni teröristlerin Batı dünyası tarafından iddi-
alarında haklı oldukları yönünde motive edilmesi nedeniyle meydana 
geldi. Ancak bu doğru bir iddia değil, yanlış bir iddia. Bu teröristlerin 
beyinleri, aileleri ve öğretmenleri tarafından zehirleniyor. Problem 
bugünkü Ermeni halkıyla ilgili değil. Ben her zaman Ermeniler, Aze-
riler ve Türklerin bir araya gelmelerini isterim çünkü sonuç olarak bu 
insanlar, bazı inatçı politikacılar nedeniyle acı çeken insanlar. Ancak 
uluslararası toplumun, Türkiye’ye karşı adil ve açık fikirli bir yakla-
şım sergilemesi gerekir.

Son olarak, herhangi bir şey için ve Türk hükümetinin yaptıkların-
dan dolayı onları eleştirirken de aynı şeyin geçerli olduğunu belirt-
mek istiyorum. Türkiye’yi kimin yönettiği beni ilgilendirmiyor. Ben 
bir Alman’ım. AK Parti’nin ya da CHP’nin iktidarda olması beni il-
gilendirmiyor. Alman hükümetinde Sosyal Demokratlar veya Hris-
tiyan Muhafazakârlara karşı yaptığım gibi neyin doğru neyin yanlış 
olduğunu tarafsız bir gözle izlemeliyim. Ancak şimdi fark ediyorum 
ki Türkiye’de yapılan her şey kötü taraflarıyla medyada yer buluyor. 
Sürekli olarak söylenen söz, Almanya’daki Türklerin Erdoğan’a oy 
verdiği, eğer istiyorlarsa Türkiye’deki diktatörlüklerine gidip orada 
yaşamaları gerektiğidir. Sorun bu değil. Sorun neden ona oy verip onu 
seçtikleridir. Almanya’da hiç kimse size Türklerin neden çoğunlukla 
Erdoğan’a oy verdiğini söyleyemez. Örneğin; Erdoğan yönetimi za-
manında bebek ölüm oranının yüzde 50 azaldığı ya da Türklerin ya-
şam beklentilerinin yüzde 10 arttığı haber yapılmıyor. Benzer şekilde 
sağlık sigortası sistemi, işsizlik yardımı gibi konular dile getirilmiyor. 
Yalnızca bir gazetecinin cezaevine gönderilip gönderilmediğini gös-
teriyorlar. Elbette gazetecilerin nedensiz yere hapsedilmesi kötü bir 
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şey. Ancak bunun arkasında bir sebep olup olmadığını bilmiyoruz. 
Almanya’dan davayı görmeden bir kişinin doğru ya da yanlış neden-
lerle hapsedildiğini nasıl söyleyebilirim? Her zaman bununla ilgili ko-
nuşuyorlar ve ben bundan hoşlanmıyorum. Açık fikirli olalım. Hükü-
metin yaptığı yanlış bir şey varsa Almanya’da yaptığımız gibi elbette 
bunu eleştirebiliriz. Ancak biz Türkiye’ye yalnızca kötü gözlerle ba-
kıyoruz. Bu da son sözüm. Bundan dolayı üzüntü duyuyorum ancak 
gelecekte uzun süreli Alman-Türk dostluğumuza geri döneceğimiz 
konusunda iyimserim. Gelecek için dileğim bu. Çok teşekkür ederim.

Alev Kılıç: Sayın Christian Johannes Henrich bu ilgi çekici ve çarpıcı 
sunumunuz için teşekkür ederiz. Zamanımızın azaldığını biliyorum 
ama hem sizin sunumunuzu hem de bir önceki sunumu çok ilgi çe-
kici oldukları için kesmek istemedim. Sizleri medeni cesaretleriniz 
için tebrik ederim. Bir dipnot olarak belirtmek isterim ki İsviçre’de 
geçirdiğim sürede Dr. Hans Lukas Kieser’i tanımış oldum ve kendisi 
maalesef verdiğiniz örneğe bir istisna teşkil etmiyor.
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Karabağ’da Yaşanan Son Gelişmeler 
Işığında 1915 Olayları: Karabağ ve 

Güney Kafkasya’da Yaşananlar Bize 
1915 Olayları Hakkında Ne Anlatıyor?

Patrick Walsh*

A lev Kılıç: Şimdi oturumumuzun son konuşmacısına ge-
çiyoruz. Kendisi de bu tür konferanslardan aşina oldu-
ğumuz bir sima: Patrick Walsh. Tarihçi, siyasi analist ve 
öğretmen olmasının yanı sıra oldukça üretken ve yetkin 

bir yazar. Birinci Dünya Savaşı, Almanya, Osmanlı Türkiye’si, Rusya, 
Ermenistan ve Azerbaycan üzerine kitaplar yazdı. Ve son kitabı olan 
“The Second War in Karabakh (Karabağ’da İkinci Savaş)” yayımlan-
mayı bekliyor. Pekala Sayın Walsh, söz sizin.

Patrick Walsh: Herkese çok teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyo-
rum. Bugünkü faydalı ve ilgi çekici konferans için İletişim Başkan-
lığına da teşekkürlerimi sunuyorum. Bu öğleden sonra Karabağ ve 
Güney Kafkasya’da son yaşananlar ışığında 1915 olaylarından bahset-
mek ve şu soruyu sormak istiyorum: “Karabağ’da ve Güney Kafkas-
ya’da yaşananlar bize 1915 hakkında neler söylemektedir?” Aslında, 
tarihçiler genelde bunun tam tersini yapar. Ama ben sorarak başla-
mak istiyorum: Güney Kafkasya 1915 Türk savunması için ne anlama 
gelmektedir veya neden önemlidir? Öncelikle, Ermeni anlatısına göre 
ne olduğuna bakalım. Ermeni anlatısı esasen şu şekildedir: Ermeni-
ler çaresiz, masum kurbanlardı; Osmanlı Devleti 1915’teki tepkisinde 

(*) Bağımsız Araştırmacı,  Tarih ve Siyaset
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haksızdı, Ermeniler ulusal bir devleti hak ediyordu ve 1915’te olayların 
farklı bir şekilde sonuçlanması hem mümkündü hem de tercih edile-
bilirdi. Tüm bunlar, her zaman açıkça ifade edilmese de 1915 olayla-
rına yönelik Ermeni anlatısının altında yatan fikirlerdir. Dolayısıyla, 
Güney Kafkasya’daki Ermeni deneyimi, Osmanlıların 1915’te birtakım 
nedenlerden dolayı haklı olup olmadıklarını değerlendirmek açısın-
dan oldukça önem taşımaktadır. İlk olarak, Ermenilerin bizzat devlet 
gücü ile neler yaptığına ve Ermeni milliyetçiliğinin bölgede olumlu 
bir güç unsuru olup olmadığına göz atabiliriz. Ardından, Ermenilerin 
hükmettikleri azınlıklara nasıl davrandığına bakabilir ve dolayısıyla 
1915’teki tehcir olmasaydı ne olacağına dair bir fikir edinebiliriz. O 
halde, Ermenilerin devlet inşa etme deneyimine bakarak başlayalım.

Öncelikle Birinci Cumhuriyet’e ve sonrasındaki döneme bakalım. 
1918-1920 yılları arasında Erivan Cumhuriyeti vardı. Esasen, Erme-
niler bile bu oluşumu felaket olarak nitelendirmektedir. Taşnak hü-
kümetinin sicilini savunan, Richard Hovannisian’ın eserleri gibi, çok 
sayıda özür mahiyetinde eser vardır. Ancak gerçekler ortadadır. Örne-
ğin Papazyan, tüm komşulara karşı arka arkaya kaybedilen üç savaş 
olduğunu belirtmiş, adını söylemekte her zaman zorlandığım ilk Er-
menistan Başbakanı Ovannes Kaçaznuni ise 1923’teki parti kongre-
sinde, gerekli olan yapıcı devlet inşa etme çabalarının, ne getireceği 
belli olmayan toprak genişletme çalışmaları uğruna nasıl tamamen 
göz ardı edildiğini ifade etmiştir. Tüm bunların sonucunda Ermeni 
nüfusunda yaygın kıtlık, hastalık ve yüz binlerce ölüm yaşanmıştır. 
Diğer insanlara olanlardan bahsetmiyorum bile. O dönemde Güney 
Kafkasya Yüksek Komiseri Oliver Wardrop’a gönderilen bir İngiliz 
raporu, bugünün bir tasviri olabilir. Erivan Cumhuriyeti siyaseti-
ne, Taşnaksutyun adıyla bilinen, meşhur gizli Ermeni cemiyeti yön 
vermektedir. Cemiyetin Kafkasya’daki mevcut politikası (1) Erivan 
Cumhuriyeti için toprak kazanımı, (2) Ermeni Silahlı Kuvvetleri’nin 
genişletilmesi ve donanımlı hale getirilmesi ve (3) Taşnak doktrini-
nin yayılması üzerine odaklanmıştır. Bu cemiyetin faaliyetlerine son 
verilmeden Erivan Cumhuriyeti’nin sağlam bir demokratik yönetime 
kavuşması mümkün görünmemektedir.

Cemiyet, benimsediği terör yöntemleriyle Ermeni toplumunun daha 
tercih edilir ve açık fikirli unsurlarının resmi mevkilere gelmesine  
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engel olmaktadır. Ermeni toplumunun bu unsurlarının bir asır geçtik-
ten sonra bile resmi mevkilere geldiğini görmemiz mümkün olacak 
mı acaba? Bir de Bolşevikler ve etkileri var. Haklarını vermek gerekir. 
Bolşevikler, 1920-1921 yılları arasında Ermenistan’ı kendi kendini ve 
muhtemelen bölgedeki herkesi yok etmekten kurtarmıştır. Sovyetler, 
özellikle Stalin döneminde, Ermeni milliyetçiliğini sınırlayarak ülkeyi 
yeniden canlandırmıştır. Bu noktada, Josef Stalin’in de hakkını ver-
mek gerekir. Ermenilerle mukayese edildiğinde pek çok insanın hak-
kını vermek gerekmektedir. Bolşevikler ve Josef Stalin de buna dâhil. 
Daha sonra, Kruşçev ve ardından Gorbaçov tarafından ortam rahatla-
tılırken, Ermeni milliyetçiliği de yeniden gevşetilmiş ve ülkenin kendi 
kendini ve başkalarını yok etme süreci yeniden başlatılmıştır.

Şimdi de İkinci Cumhuriyet’e ve siciline bir göz atalım. İlk olarak, yine 
devlet inşasına kıyasla öncelik verilen toprak genişlemesi var. Erme-
nistan Cumhuriyeti, 1990’lardaki zaferinin sonucunda fiziki olarak 
genişlemiştir. Ancak bir kez daha boyut, sağlamlığın önüne geçmiş 
ve dolayısıyla ekonomik bir felaket yaşanmıştır. Bildiğiniz üzere, 
enflasyon yükselişe geçmiş, Sovyet günlerinden beri GSYİH yarı ya-
rıya inmiş, yüksek oranda göçün beraberinde getirdiği demografik 
bir felaket söz konu olmuş ve insanlar tepkilerini Ermenistan’dan 
ayrılarak koymuşlardır. Sovyetler Birliği’nden ayrıldıktan sonra dört 
milyon Ermeni nüfusundan bir milyonu ayrılmıştır. Sovyetler Birli-
ği’nden ayrıldıklarında nüfusu altı buçuk ile yedi milyon arasında 
değişen, bugün ise 10 milyon nüfusa sahip Azerbaycan ile kıyasla-
dığınızda farkı görebilirsiniz. Nüfusun büyük çoğunluğu, çok sayıda 
yarı zamanlı çalışma fırsatı sunan Rusya’da çalışmak için ülkeyi terk 
etmişti. Toplumsal felaketler, yüksek oranda işsizlik ve yoksulluk da 
cabasıydı. 2020 yılında yaşanan savaştan şöyle bir ders çıkarılmıştır: 
Savaşları kazanmak için işlevsel bir devlete ihtiyaç vardır. 1991-1994 
yıllarında Azerbaycan buna sahip değildi. 2020 yılına gelindiğinde 
ise Azerbaycan buna sahipken Ermenistan değildi. Ermenistan iş-
levsel bir devlet ihtiyacını anlayamamıştır. Ermenistan’ın Karabağ’da 
savaşma kapasitesi ve isteği devletin başarısızlığından dolayı tüken-
miştir. Bunu yalnızca Levon Ter-Petrosyan fark etmiş, ancak o bile 
savaşta kendilerini yenilgiye uğratan süreci durduracak işlevsel bir 
anlaşma yapmak için Ermeni milliyetçiliğinin önünü kesememiştir. 
Dolayısıyla Ermenistan Karabağ’ı geliştirememiştir.
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Ermenistan Cumhuriyeti, 
1990’lardaki zaferinin 
sonucunda fiziki olarak 
genişlemiştir ancak bir kez 
daha boyut, sağlamlığın 
önüne geçmiş ve dolayısıyla 
ekonomik bir felaket 
yaşanmıştır. 
Patrick Walsh
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Bir de Ermenistan’ın Zafer Parkı diyebileceğim Ağdam var. Azerbay-
can’ın Bakü’deki Zafer Parkı çoğu kez eleştirilerin odağı olmuştur. An-
cak burası Ermenistan’ın Zafer Parkı. Buradaki enkaz da başarısız-
lığının bir kanıtı. Peki, başka neler oldu? Ermenistan bağımsızlığını 
Rusya’nın eline bıraktı. Buradaki asıl soru ise Ermeniler için toprak 
genişletmenin işlevsel bir devletten daha önemli olup olmadığıdır. 
Esasen, Nikol Paşinyan’ın içine düştüğü çıkmaz da budur. Paşinyan 
çok fazla söz verdi ama bu sözleri yerine getiremedi ve kendisini daha 
yıkıcı bir savaşın içine soktu. Paşinyan, büyük bir umut kaynağıydı. 
Şimdi de Ermeni ordusunu Rus ordusunun himayesi altına sokaca-
ğını söylüyor. Dolayısıyla başladığı noktaya geri dönüyor. Diğer bir 
deyişle, bir ileri iki geri gidiyor. En nihayetinde işlevsel devlet, gelişi-
min tüm safhaları için bir zorunluluktur. Ermeni milliyetçiliğine de 
bir bakalım. Ermeni milliyetçiliği, bölgede etnik ve dinî anlamda en 
homojen devleti yaratmıştır. Beraberinde getirdiği bütün felaketlere 
rağmen toprak genişletme konusunda hâlen takıntılıdır. Ermeniler, 
kendilerini üstün görme noktasında dar görüşlü bir bakış açısına 
sahiptir. Kendi yanlış bilgileri ve dezenformasyonları Ermenistan’ın 
belini bükmektedir. Şu an Kaliforniya’da yanlış bilgilerin ve dezenfor-
masyonun Ermenistan’ı nasıl yıkıma uğrattığına dair büyük bir tar-
tışma var. Peki, bu tartışmayı kim çıkarıyor? Ermeni diasporası. Böy-
lelikle, bir yüzyıldır kullandıkları kılıcın kurbanı oluyorlar. Toprak, 
insanlardan önce geliyor, bu da büyük bir sorun. Ermeni milliyetçiliği 
özünde Türkler, Bolşevikler veya Azeriler gibi dış güçler tarafından 
askeri olarak bastırılmadan taviz vermeye ve uzlaşmaya muktedir de-
ğil. İlk etapta bastırılmadıkları sürece barış asla sağlanamaz. Bildiği-
niz üzere, elde etmek istedikleri büyük bir Ermenistan devleti hayali 
var ancak böyle bir devlete sahip olmak için yeterli insanın olup ol-
madığına dair bir değerlendirme yok. Bu yalnızca bir hedef ve yorul-
mak bilmeden bu hedefin peşinden koşuyorlar.

Ermenilerin etnik azınlıklara muamelesine bakacak olursak, Erivan 
Cumhuriyeti aslında giderek artan bir şekilde Ermenileşti diyebili-
riz. Erivan esasen 1820’lere, 1830’lara kadar bir hanlıktı. 1900’de ne-
redeyse yarı yarıya Hristiyan ve Müslüman nüfusa sahipti. 1919’da 
nüfusunun yaklaşık dörtte biri hâlen Ermeni değildi. Zengezur, 1918-
1921 yıllarında sonradan Naziler için de savaşmış kişiler tarafından 
büyük ölçüde Ermeni olmayan nüfustan arındırıldı. Londra Ekonomi  
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Okulu’ndan Profesör Malcolm Yapp, Richard Hovannisian’ın “The 
Republic of Armenia (Ermeni Cumhuriyeti)” eserinin üçüncü cil-
di hakkında yaptığı incelemede güzel bir yorumda bulundu. “Etnik 
temizlik” teriminin o zamanlar kullanılmayan bir terim olduğunu, 
ancak her yerde uygulandığını söyledi. Cumhuriyet Ermenileri, Ka-
rabağ’a hâkim olmak ve Müslümanları Aras Vadisi’nden çıkarmak ve 
bölgeye Ermenileri yerleştirmek istiyordu, Dağlık Karabağ’daki Er-
menilerin çoğunluğu bunun tehlikelerini görerek çok daha ılımlı bir 
uzlaşma çizgisini savundular. Pek çok benzer olayda olduğu gibi, par-
tizan çetelerinde örgütlenen radikaller ılımlıların duruşunu zayıflattı 
ve sonunda Mart 1920’deki başarısız ayaklanmada en çok acı çeken 
ılımlılar oldu. Militanlar felaketten İngilizleri sorumlu tutuyor.

Ermeni maceralarının, Karabağ’da ve Aras boyunca Azerbaycan’da 
hükümetin çöküşüne, Nisan 1920’de bu Cumhuriyet’te Sovyet iktida-
rının kurulmasına ve sonunda da bizzat Ermenistan’ın yıkılmasına 
katkıda bulunduğu açıktır. İşte Birinci Ermenistan Cumhuriyeti’nin 
gerçekleştirdikleri nihayetinde budur.

Sonuca yaklaşıyoruz. Peki, bunun hikayesi nedir? Savunmasız Müs-
lüman topluluklara karşı silahlandırılmış Ermeniler. 1915’te Van’da ve 
Doğu Anadolu’da; 1918-1920 yıllarında Erzurum, Kars ve Ardahan’da; 
yine aynı yıllarda Bakü, Kuba, Karabağ, Zengezur ve Erivan’da ve 
1988-1994 yıllarında ise Erivan ve Karabağ’da bunları gördük. Dola-
yısıyla ortak nokta, sıradan vatandaşları koruyacak devlet gücü ol-
madığında, boşluğu Ermeni militanların doldurmasıdır. Sonuca gele-
cek olursak, birtakım şeylerin açık olduğu ortadadır. Birincisi, Güney 
Kafkasya’da yaşananlar Osmanlıların Doğu Anadolu’da bir Ermeni 
devletinin kurulmasına karşı koyma kararını doğrulama eğiliminde 
olmuştur. İkincisi, Ermenilerin o zamandan beri nasıl davrandıkla-
rı, 1915’te meydana gelen trajediye rağmen daha iyi sonuç doğuracak 
başka hiçbir şeyin yapılamayacak olduğu fikrine ağırlık katmaktadır. 
Üçüncüsü, kurulan Ermeni devletinin, Ermenilere mevcut büyüklü-
ğünde bile etkili bir şekilde idare edilemeyecek kadar fazla geldiğini 
kanıtlamıştır. Ancak Ermeni milliyetçiliği bu dersleri öğrenmekten 
aciz olduğunu kanıtladı. Bunların sonucu, Ermeniler için savaş ve fe-
laket döngüleri ile Güney Kafkasya’daki istikrarsızlık oldu.
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Dolayısıyla Batı’ya aktarılan bilgilerde bu gerçeklerin vurgulanması 
gerektiğini düşünüyorum. Bu gerçekler, basit ve indirgemeci Ermeni 
anlatısının ve sözde soykırımı tanıma kampanyasının kabul edilme-
sinin önündeki güçlü engelleri temsil etmektedir. Parlamentolar böy-
le kararlar alabilir fakat gerçeklikle uğraşması gereken devletler belki 
de bunun gibi olgusal bilgilerden daha çok etkilenecektir. Son slaytla 
birlikte bitirecek olursak, geleceğe yönelik beklentiler açısından iki 
olası senaryo bulunmaktadır. Biri, Ermenilerin komşularıyla iyi ilişki-
ler kurmasına zemin oluşturacak fonksiyonel bir barış yaptığı olum-
lu senaryodur. Cumhuriyet böylelikle Azerbaycan topraklarını işgal 
etmesinden kaynaklanan engellerden kurtulup gelişmekte olan böl-
gesel ekonominin bir parçası olduğu an ekonomik anlamda kalkınır 
ve Ermenistan, genel bir uzlaşı süreci kapsamında tarihî meseleler 
konusunda Türkiye ile uzlaşmaya varma yönünde ilerler. Daha olum-
suz olan senaryoda ise Ermenistan’ın, gelecekte Azerbaycan devleti-
nin zayıflamasının rövanşist bir fırsat teşkil etmesi umuduyla Kara-
bağ’da yeni bir savaşa gitmeye kararlı olması yer almaktadır. Böyle 
bir senaryoda Ermenistan, kendisini boyunduruk altına aldırır ve 
Moskova’nın Karabağ’a yönelik yeni bir hamleyi destekleyeceği umu-
duyla tamamen Rusya’ya bağımlı hâle gelir. Bu durumda, Türkiye ve 
Türklere yönelik düşmanlık sürer ve sözde soykırımın tanınmasına 
yönelik kampanyalar devam eder. Çok teşekkürler.

Alev Kılıç: Teşekkürler, Patrick Walsh. Gerçekten de mükemmel bir 
kapanış sunumu oldu ve bize umut ile tarih arasındaki dengeyi gös-
terdi. Oldukça iyiydi.
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Seyit Sertçelik*

Sayın Büyükelçim, Yıldız Hanım’ın sayıları yarıştırmak ile il-
gili bir ifadesi oldu. “Sayıları yarıştırmayalım.” dedi. Ölenle-
rin sayısının 2 milyon olduğu veya bir buçuk milyon olduğu 
yahut da 600 bin olduğu çok fazla önemli değil gibi anlaşıldı. 

Burada özellikle Türkiye kamuoyunu yanlış bir yöne sevk etmemek 
amacıyla Yıldız Hanım, bu ifadelerini kendileri düzeltmek ister mi? 
Yoksa, ben bunun üzerine konuşmak isterim. Çünkü 2 milyon, bir 
buçuk milyon veya 600 bin ölü var gibi anlaşıldı. Osmanlı Devleti’n-
de yaşayan en az 600 bin Ermeni ölmüş gibi anlaşıldı. Bu kesinlikle 
doğru değildir. Ben ilk sunumumda Birinci Dünya Savaşı döneminde 
ölen Ermenilerin 150 bin civarında olduğunu, Rus istihbaratçı ve dip-
lomatların sayılara bir sıfır ilave etme alışkanlığı nedeniyle bu sayının 
bir buçuk milyona kadar çıkartıldığını ifade etmiştim. En abartılı ra-
kamlarla dahi 2 milyon civarında Ermeni’nin öldüğünü hiçbir yerde, 
Ermeni tarihçilerinin çalışmalarında dahi bulamazsınız. Dolayısıyla 
cümlelerimizi kurarken biraz dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyo-
rum. Bir de 50 ülkenin soykırımı tanıdığını söyledi. Bu da doğru değil. 
Şu ana kadar soykırımı 30 ülke tanımıştır. Amerika Birleşik Devlet-
leri’nde 49 eyalet parlamentosu tanımıştır. Bu nedenle 30 ülkeyi biz 
kendi ağzımızla sanki 50 ülke tanımış gibi lanse etmeye kalkarsak bu 
da yanlış anlaşılır. Düzeltmeyi gerekli gördüm. Fırsat verdiğiniz için 
çok teşekkür ediyorum, Sayın Büyükelçim.

Alev Kılıç: Bu hatırlatmalarınız için ben teşekkür ediyorum, Sayın 
Sertçelik.

(*) Cumhurbaşkanı Başdanışmanı,  Tarih Profesörü
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Soru & Cevap

III .  O T U R U M
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Ömer Turan*

Alev Kılıç: Doktor Münevver Aktaş’ın bir sorusu var, Sayın Turan. 
Misyonerler, Anadolu’daki misyonerlik faaliyeti için Osmanlı 
yönetiminin iznini almışlar mıdır? Osmanlı yönetiminin bu 
misyonerlik faaliyetlerinden her yönüyle bilgisi var mıydı? Soru bu 
şekilde efendim.

Ömer Turan: Teşekkür ederim, Büyükelçim. Burada bir asırlık bir 
dönemden bahsediyoruz. Faaliyetlere 1820’de başladılar, 1920’ye ka-
dar farklı dönemlerde farklı yaklaşımlar edindiler. 19’uncu yüzyılın 
ilk yarısı itibarıyla Osmanlı yönetimi; misyonerler, Protestan misyo-
nerler, Ortodoks topluluklara ve Müslüman olmayan topluluklara, 
Yahudilere yöneldi. Dolayısıyla o sırada bunu Hristiyanların kendi 
aralarındaki bir mesele olarak görüyorlardı. Diğer bir deyişle devle-
ti, kamuyu, toplumu sarsmayan ölçüye gelene kadar bunu tolere etti. 
Daha sonra Ortodoks cemaatlerle, patrikanelerle misyonerler arasın-
da kavga çıktı, rekabet çıktı; örneğin Protestanlığı kabul edip ölenleri 
mezarlıklarına almadılar. Bunun üzerine olaylar çıkınca Sadrazam 
onların kabristanına kadar giderek müdahale etmek zorunda kal-
dı. Bu şartlarda 1850 yılında müstakil bir Protestan milleti kuruldu. 
19’uncu yüzyılın ikinci yarısında yavaş yavaş misyonerlik faaliyetle-
rinin boyutu görüldü. Okulları, eğitimi düzene sokmak bakımından 
bu 1868 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ni biraz da bu çerçevede ele 
almak gerekir. 19’uncu yüzyılın son çeyreğinde İkinci Abdülhamid’in 
Anadolu’da okul açma, modern okullar açma faaliyetini de biraz mis-
yonerlik okullarıyla rekabet edebilecek okullar açma gayreti olarak 
görmek, düşünmek gerekir. Ermeni olayları esnasında misyonerlerin 
tutumları Osmanlı yönetimini rahatsız etti fakat bu dönem Osmanlı 
yönetiminin en zayıf dönemiydi.

(*) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörü, Tarih Profesörü
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Bu durumla çok fazla baş edemedi. Yeni bir okulun açılmasına müsa-
ade etmediyse de o okulun bir şubesi açılıyor gibi yeni okullar açıldı, 
okul sayısı da dolayısıyla arttı. Bir şekilde bir yolunu buldular. Hem 
İngiliz Elçiliği hem de Amerikan Elçiliği ve konsoloslukları misyoner-
leri himaye etti. Çok da baş edemediler doğrusu, biliyorlardı, takip 
ediyorlardı. Okulları, eğitim faaliyetlerini denetlemeye çalıştılar ama 
bu, çok sınırlı kaldı. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonraki Milli Müca-
dele Döneminde Merzifon Amerikan Koleji’ndeki olaylar sebebiyle 
orası kapatıldı. Türk heyeti Lozan’a giderken bütün misyonerlik ku-
rumlarının, okulların kapatılması yönünde karar almıştı. Fakat ora-
da, Amerika’yı kazanmak düşüncesiyle, misyonerlik kurumlarının 
daha doğru bir ifadeyle Amerikan hayri kurumlarının iç hukuka tabi 
olması koşuluyla devam edebilmesine izin çıktı. Bu dönemde, 1927 
yılında Bursa’daki Amerikan Koleji’nde bir çocuğun “Hristiyanlığı ka-
bul ettim.” demesi büyük bir infial yarattı. Okul kapatıldı. Bu dönem-
de misyonerler “Unnamed Christianity” kavramını ortaya attılar. Biz 
yine yapacağımızı yapacağız fakat bunu Hristiyanlık adını kullanma-
dan yapacağız diyorlardı. Devletin de modern eğitim veren bu Batılı 
eğitim kuruluşlarına ihtiyacı vardı. Denetimli olması koşuluyla iç hu-
kuku kabul eden kurumlara müsaade edildi, etmeyenlerin bir kısmı 
kapandı veya kapatıldı. Kısaca durum budur, efendim.

Alev Kılıç: Çok teşekkür ediyorum, Sayın Turan.
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Yıldız Deveci Bozkuş*

Alev Kılıç: Sıradaki sorumuz, önceki panelden bir başka konuşma-
cı olan Sayın David Saltzman’dan Yıldız Deveci Bozkuş’a yöneltilmiş. 
Soru şu şekilde: “Türkiye-Ermenistan uzlaşması yolunda ilk adım 
olarak ne önerirsiniz? İlk adımı kim atmalı?”

Yıldız Deveci Bozkuş: Öncelikle küçük bir düzeltme ile başlamak is-
terim. Seyit Hocamın da belirttiği gibi, sanıyorum burada yanlış bir 
anlaşılma oldu. Çünkü zikrettiğim sayılar Türk tarafının değil, tam 
tersine Ermeni tarafının sürekli ortaya attığı sayılardır. Bazı kaynak-
larda üç milyon Ermeni’nin öldüğü, bazılarında ise iki milyon Erme-
ni’nin öldüğü iddiaları var. Dolayısıyla “ölüleri yarıştırma” ifadesi, 
Ermeni rejiminin ortaya attığı iddialarla ilgili bir ifade. İkinci olarak, 
soykırım iddialarını kabul eden ülkeler için söylediğim ifade. Orada 
altını çizmek istediğim, Amerika’da 50 eyaletinin 49’unda kabul edil-
miş olduğuydu. Son olarak, katılımcının sorusuna dönecek olursak, 
çözüm noktasında Türkiye’nin birçok kez elini Ermenistan’a uzattığı-
nı söyleyebilirim. Fakat artık Ermeni tarafının da sorumluluk alması 
gerekiyor. Bu noktada Ermeni tarafının ortak tarihçiler komisyonu 
önerisini kabul etmesi, çözüm için bir başlangıç olabilir diye düşünü-
yorum. Teşekkür ediyorum, Sayın Büyükelçim.

(*) Ankara Üniversitesi,  Eğitim Bilimleri Fakültesi,  Öğretim Üyesi,  Tarih Profesörü
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Ergün Kırlıkovalı*

Alev Kılıç: Bundan sonraki sorumuz Sayın Ergün Kırlıkovalı’ya. Bir-
kaç tane gelen soru var. İlk geleni soruyorum. Sözde Ermeni soykırımı 
yasa tasarılarının zamanlamalarına ilişkin değerlendirmeniz nedir? 
Amerika Birleşik Devletleri’nin 29 Ekim 2020’deki kongresinden bu 
yönde bir karar çıkarmasının Türkiye’nin dış politika eylemleri ile bir 
bağlantısı var mıdır?

Ergün Kırlıkovalı: Kesinlikle var. Amerika politikaya gelince uzman-
lardan yardım alır. Bir ülkenin, bir grubun canını acıtmak, incitmek 
isterse en zayıf noktası nedir onu sorar, arar, bulur ve zaten sormasa 
da danışmanlar ona söylerler. Şunu derler: “Mademki bunu yapacak-
sınız, Türklerin canını yakmak istiyorsanız onu 29 Ekim’de yapın, 
ondan sonra görün canhıraş bağırdıklarını.” Yani bu konuda kimse 
kendisini kandırmasın. Bütün bu olaylar tasarlanmıştır, planlanmış-
tır. Arka planı çok iyi çalışılmıştır. Böyle nokta atışı yaparlar ve or-
talığı darmadağın ederler. Ermenilerin şimdi şöyle bir durumu var: 
Birçok politikacının, daha doğrusu Kaliforniya, Massachusetts gibi 
eyaletlerdeki politikacıların yardımcıları arasında Ermeniler var ve 
mektupları yazanlar bu Ermeniler, metinleri yazanlar bu Ermeniler. 
Bizim mektuplarımıza hakaret dolu cevaplar yazanlar da bu Ermeni-
ler ve bu durum eskiden şöyleydi. Örneğin nisan ayı beklenirdi, bütün 
olaylar o ayda olurdu. Şimdi bu, on iki aya yayıldı. Artık temmuzun 
ortasında bile tasarı çıkarıyorlar. Şöyle ifade edeyim. Adeta bir zafer 
sarhoşluğu içindeler sanki ve artık bu işin zamanı kalmadı. On iki aya 
yayıldı. Her an her şeyi beklemek lazım. Bunu daha fazla nasıl izah 
edeceğimi bilemiyorum. Artık kapılar açıldı. Şimdi artık her an her 
şeyi beklemek lazım.

Alev Kılıç: Teşekkür ederim Sayın Kırlıkovalı.

(*) Eski Türk-Amerikan Dernekler Kurulu (ATAA) Başkanı 
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Christian Johannes Henrich*

Alev Kılıç: Sözde Ermeni soykırımına ilişkin iddialar karşısında 
Türkiye’nin yaptığı çalışmaları nasıl değerlendirirsiniz?

Christian Johannes Henrich: Soruyu cevaplamak için kaç günüm 
var? Buradaki husus, Türkiye’nin bu konuda sonuç alabilmesi için 
daha çok çaba sarf etmesi gerektiğidir. Daha önce de bahsettiğim gibi, 
Türk halkı, akademisyenleri ve üniversiteleri araştırma konusuna 
minnet duyuyor ancak onlardan finansman, diğer bir deyişle para 
isterseniz “son”, zaten bitti deniyor. Herkes “Çok iyi iş, siz araştırma 
yapın, biz size yardım ederiz, destek oluruz” diyor ancak bir şeye ihti-
yacınız olduğunda hiçbir şey alamıyorsunuz. Küçücük Ermenistan ve 
diaspora bu alanda büyük Türkiye ve müttefiklerinden daha çok para 
öderse işimiz daha iyi olur diye düşünmek sorunların birincisidir. 
Hangi hükümet olduğu da çok önemli değildir, fark etmez. Günümüz-
deki ya da eskiden Atatürk dönemindeki hükümet konuyu göz ardı 
etmiştir. Biz soykırım yapmadık, bunun hakkında konuşmayacağız 
denmiştir ancak bütün dünya bunun hakkında konuşmuştur. Bence 
en büyük sorun “Kimse para vermiyor, başkaları verirse bizim işimiz 
daha iyi olur” anlayışıdır. En büyük dileğimiz bu çünkü diğer türlü 
savaş daha başlamadan kaybedilecek.

(*) Güneydoğu Avrupa ve Kafkaslar Araştırma Merkezi (SOEK) Direktörü, 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktoru 
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Patrick Walsh*

Alev Kılıç: Son sorumuz Patrick Walsh’a. Karabağ savaşının bölge 
ilişkilerinde bir dönüm noktası olabileceğini düşünüyor musunuz?

Patrick Walsh: Umarım... Bahsetmiş olduğum olumlu senaryoya 
göre bu olabilir. Umarım bir ihtimal Ermenistan dersini almıştır. Bu, 
muhtemelen yanlış bir iyimserlik fakat belki Ermenistan, Güney Kaf-
kasya’nın ve daha geniş bölgenin ekonomik altyapısının bir parçası 
olmasındaki faydaları görebilir. Bunun farkına varırsa Ermenistan 
gerçekten kendi insanlarının geçimini sağlayabilir. Bu sayede Erme-
nistan halkı kendi evlerinde kalabilecek ve iş sahibi olabilecek. Belki 
de bu durum, bölgesel genişleme arayışının yanlış bir yol olduğunu 
anlayan farklı bir nüfus üretecek. Belirttiğim gibi, durumun farkı-
na varırsa kendi nüfusuna, insanlarına bakabilir. Belki bu bir hayal 
ama dürüst olmak gerekirse, bundan başka bir çıkış yolu göremiyo-
rum. Gerçeği görüp bunu anlamadıkça, topraklarını genişletme fik-
rini unutup kendi insanlarına bakmaları gerektiğini algılamadıkça 
ve böyle bir projede yalnızca kendi çıkarlarını gözettikleri sürece bu 
düşmanlık daha da kök salacaktır. Bu noktada Rusya’nın ve tabii ki 
Türkiye’nin de rolü olduğunu düşünüyorum. Ama diliyorum Rusya, 
gerçekten bu konuda dürüsttür ve barış sürecini ve altyapı gelişimini 
kolaylaştırır. Türkiye ile Rusya arasında iyi bir çalışma ilişkisi mev-
cut. Bu ilişki sayesinde belki Ermenistan doğru yöne yönlendirilebi-
lir. Bildiğiniz üzere en çok umut edilen şey, Güney Kafkasya’daki tüm 
komşuların istikrara kavuşmasıdır. Zira bu, herkesin yararına olacak-
tır. Fakat daha önce de belirttiğim gibi, bu muhtemelen tarihin bize 
gösterdiklerine rağmen umuda kapılmaktır.

Alev Kılıç: Teşekkürler. Teşekkürler, Walsh. Hepimiz olumlu senar-
yonun gerçekleşmesini diliyoruz.

(*) Bağımsız Araştırmacı,  Tarih ve Siyaset
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Merkez Mamüretülaziz vilayeti ve civarında yapılan hane aramalarında 
Ermenilerden el konulan silah ve patlayıcılardan bazıları.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Ermeni Âmâl ve 

Harekât-ı İhtilaliyesi, Tesavir ve Vesâik Albüm no:1/Matbaa-i Amire, 1916

Top, çeşitli silah ve askeri üniformalar ile yakalanan 
Bursa Çengiler Ermeni çetecileri.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Ermeni Âmâl ve 

Harekât-ı İhtilaliyesi, Tesavir ve Vesâik Albüm no:1/Matbaa-i Amire, 1916
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Türkiye Karşıtı Bir Anlatı: 
1915 Olayları

Tarih, rakamlardan, sayılardan, gelmiş geçmiş olaylar zin-
cirinden ibaret değildir. Binlerce ölü, milyonlarca mağdur 
ya da başka bir sayı değil, insan hikâyesidir. Modern tarih 
olaylara değil, insana odaklanan siyasetten arınan, arşivle-

rin doğru okunup yorumlandığı adil bir hafızaya işaret eder.

20 Nisan 2021 tarihinde düzenlediğimiz “1915 Olayları Uluslararası 
Konferansı” tarihimizin en sarsıcı dönemine Birinci Dünya Savaşı’na, 
o dönem yaşananlara, Osmanlı İmparatorluğu’nun bu dönemdeki du-
ruşuna ışık tutmuş, uluslararası tarih ve hukuk zemininde 1915 olay-
larını masaya yatırmıştır. Değerli bilim insanları ve akademisyenlerin 
konuyu bütün boyutlarıyla ele aldığı bu konferans, Birinci Dünya Sa-
vaşı esnasında vuku bulan olayların uluslararası kamuoyuna doğru, 
sağlıklı ve etkili bir şekilde anlatılmasına imkân sunmuştur.

Konferansın ardından konferanstaki tebliğlerden Türkçe ve İngilizce 
olarak hazırladığımız bu kitap; 1915 olaylarının tarihsel arka planını, 
hukuki boyutu ve günümüze yansımalarının dünya kamuoyuyla pay-
laşılmasında önemli bir imkân sunuyor. Bu eser, Ermenilerin kurgu-
ladıkları öznel anlatıyı temel alan yaklaşımların ve tarihin yağmalan-
masının önüne geçilmesine katkı sağlayacak, hakikati ortaya koyacak 
ve 1915 Olayları Uluslararası Konferansı’nın bir gelenek hâline gelme-

İnşa Edilen Hafızadan Adil Bir Hafızaya
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sine ve kurumsallaşmasına da vesile olacaktır. Bu kitap, gerçeklerle 
hiçbir bağı olmayan, sadece ideolojik hesaplardan beslenen irrasyo-
nel iddiayı arşivlerin ışığında masaya yatırıyor.

1915 olayları için arşivlerin ortaya konması ve bilimsel yaklaşım çağrı-
sı da buna yöneliktir. Bu bir hakikat çağrısıdır!
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