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İÇİNDEKİLER

Bu Kitapta Aşağıdaki Sorulara Cevaplar Verilmiştir.

1. Ermeniler kimlerdir? Tarihsel – etnik kökenleri hakkında ne-

ler söylenebilir?

11

2. Ermeniler hangi dili konuşur? 12

3. Ağrı Dağı niçin Ermenilerce kutsaldır? 13

4. Ermeniler, Hıristiyanlığın hangi mezhebine bağlıdırlar? 13

5. Ermenilerin kutsal saydıkları mekânlar nerelerdir? 14

6. Katogigosluk nedir? 15

7. Ermenilerin, Anadolu’da,  Türklerle  ilk  karşılaşmaları  nasıl 

olmuştur?

16

8. Tarihte Ermenilerin kurduğu bir devlet var mıdır? 16

9. Ermeniler, Anadolu’ya nasıl dağılmışlardır? 17

10. Kilikya Ermeni Krallığı müstakil bir devlet miydi? 18

11. Kilikya Ermeni Krallığının bastırdığı parada, zamanın Türk 

hükümdarının da adının bulunduğu görülüyor? Bu konu hak-

kında ne söyleyebilirsiniz?

19

12. Bizans egemenliği altındaki Ermenilerin durumu nasıldı? 19

13. Selçuklular zamanında Ermenilerin durumu nasıldı? 20

14. Osmanlılar Ermenilere nasıl davranmışlardır? 21
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15. Sultan  Fatih’in  Ermenilere  yaptığı  düzenlemeler  nelerdir? 

Fatih Sultan Mehmet’in Ermenilerle ilişkileri nasıldı?

22

16. ‘‘Millet-i sadıka’’ ne demektir? 22

17. Osmanlı Devleti’nde Ermeni nüfusu ne kadardı? 23

18. Vilayet-i sitte ne demektir? 24

19. Osmanlı meclisinde Ermenileri temsil eden vekiller var mıy-

dı?

25

20. Osmanlı Devlet kademelerinde görevli Ermeni bürokrat var 

mıdır?

25

21. Ermenilerle Türklerin arası neden, nasıl ve ne zaman bozul-

maya başlamıştır?

26

22. Misyonerlerin Ermenilerle ilişkileri nasıldı? 27

23. Ermeni olaylarının ortaya çıkışı ve devamında Rusya’nın et-

kisi nedir?

28

24. Ermeni olaylarının ortaya çıkışı ve devamında İngiltere’nin 

etkisi nedir?

30

25. Ermeni olaylarının ortaya çıkışı ve devamında Fransa’nın et-

kisi nedir?

31

26. Ermeni  olaylarına  ve  iddialarına  ABD’nin  yaklaşımı  nasıl 

olmuştur?

32

27. Ermeni meselesinde Ermeni din adamlarının rolü nedir? 34

28. İlk Ermeni çetelerinin kurulması nasıl olmuştur? 34

29. Ermeni  Hınçak  ve Taşnak  çetelerinin  kuruluş  amaçları  ne-

lerdir?

35

30. İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Ermeni Hınçak ve Taşnak Ce-

miyetleri arasındaki ilişkiler nasıldı?

36
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31. Taşnak  ve  Hınçakların  yaptığı  komitacılık  faaliyetleri  hak-

kında bilgi verir misiniz?

37

32. Kumkapı olayları hakkında bilgi verir misiniz? 38

33. Bab-ı ali baskını nedir? 38

34. Osmanlı  Bankası  Baskını  ve  Sultan  Abdülhamit’e  yapılan 

suikast girişimi hakkında bilgi verir misiniz?

39

35. Sasun ve Van Ermeni isyanları hakkında bilgi verir misiniz? 39

36. 1909 Adana olayları hakkında bilgi verir misiniz? 40

37. Ermeni  çetelerinin  oluşturduğu  korku  nedeni  ile  bölgeden 

kaçmak zorunda kalan Müslümanlar hakkında bilgi verir mi-

siniz?

40

38. I. Dünya Savaşı sırasında Ermeni çetelerinin tutumu hakkın-

da bilgi verir misiniz?

41

39. Tehcire giden yolda Van isyanı hakkında bilgi verir misiniz? 42

40. Ermeni gönüllü alayları nasıl kuruldu? 42

41. Zeytun  (Kahramanmaraş)  isyanı  hakkında  bilgi  verir  misi-

niz?

43

42. General Antranik kimdir? Hangi faaliyetlerde bulunmuştur? 43

43. Kozan  milletvekili  Hamparsum  Boyacıyan  kimdir?  Hangi 

faaliyetlere katılmıştır?

45

44. Hamidiye Alayları niçin kuruldu? 45

45. Tehcir nedir? 46

46. Tehcir ettirilen Ermeni sayısı ne kadardır? 47

47. Tehcirin gerekçeleri nelerdir? 47
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48. Tehcirin gerçekleştirilmesiyle ilgili Osmanlı Devleti’nin al-

dığı tedbirler nelerdir?

48

49. Tehcire tabi tutulmayan Ermeniler olmuş mudur? 49

50. Tehcire tabi tutulmayıp başka ülkelere giden Ermeniler var 

mıdır? Bunların sayısı ne kadardır?

49

51. Tehcir bir soykırım mıdır? 50

52. Ermenilerin tehcir edildikleri yerler nerelerdir? Buralar ger-

çekten çöl müdür?

50

53. Tehcir sırasında Ermenilere yönelik saldırılar olmuş mudur? 50

54. Talat Paşa gerçekten gizlice çektiği telgraflarla Ermenilerin 

öldürülmesini istedi mi?

51

55. Tehcir  sırasında  suç  işleyen  devlet  memurları  ve  askerler 

hakkında Osmanlı Devleti hangi cezaları vermiştir?

51

56. Tehcir sırasında Ermeni kayıpları ne kadardır? 51

57. Ermeni  olayları  nedeniyle  ölen  Türk/  Müslüman  sayısı  ne 

kadardır?

52

58. Vilayet-i Şarkiye muhacirleri hakkında bilgi verir misiniz? 53

59. Musa Dağı olayı nedir? 54

60. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndaki Ermenilerle ilgili mad-

deler nelerdir? Bundan ne amaçlanmaktadır?

54

61. I. Dünya Savaşı sonrası Ermeniler yurtlarına dönmüşler mi-

dir?

55

62. Tehcirden sonra Anadolu’ya geri dönen Ermeni sayısı ne ka-

dardır?

55

63. I. Dünya Savaşı sonunda Anadolu’ya geri dönen Ermenile-

rin, Türklere karşı tutumu nasıl oldu?

56
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64. Sevr antlaşmasında Ermeni sorunu nasıl bir hükme bağlan-

mıştı?

56

65. Hürriyet ve İtilaf fırkasının Ermenilere yönelik tutumu na-

sıldı?

57

66. Milli Mücadele sırasında Ermeniler, Fransızlarla nasıl bir iş-

birliğine girdi?

57

67. Boğazlıyan kaymakamı Kemal Bey niçin idam edildi? 58

68. Ermenilerin sahte belge düzmeciliği hakkında bilgi verir mi-

siniz?

58

69. Lozan Antlaşmasında Ermeni sorunu nasıl halledildi? 59

70. Mavi Kitap (Blue Book) nedir? İçinde hangi iddialar vardır? 60

71. Mavi Kitap’ın bilimsel yönden bir geçerliliği var mıdır? 60

72. Mavi  Kitap’a  karşı  Osmanlı  Devleti  hangi  kitabı  yayımla-

mıştır?

61

73. Mavi Kitap’ta yer alan iddialara karşı tarihçiler hangi cevabı 

vermektedirler?

61

74. Andonian Belgeleri meselesi nedir? 62

75. Andonian  Belgelerinde  yer  alan  iddialara  karşı  tarihçiler 

hangi cevabı vermektedirler?

62

76. Dönemin Amerika’nın İstanbul Büyükelçisi Henry Morgent-

hau’nun iddiaları nelerdir?

62

77. Henry Morgenthau’nun iddialarına karşı, tarihçiler hangi ce-

vabı vermektedirler?

63

78. Soykırım kelimesinin karşılığı olan ‘‘genocide’’ kelimesini, 

uluslararası hukuk açısından açıklar mısınız?

64

79. Osmanlı Devleti’nin tehcir olayını soruşturmak için tarafsız 

ülkelerin  hukukçularından  bir  komisyon  kurulması  teklifi, 

İngiltere tarafından niçin kabul edilmedi?

65
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80. Ermeniler 24 Nisan’ı niçin soykırım günü olarak anmakta-

dırlar? 24 Nisanda neler oldu?

65

81. Tehcir kararını alan Osmanlı’nın üç paşası Enver, Cemal ve 

Talat Paşalar nasıl şehit olmuşlardır?

66

82. Ermenilerin Atatürk’e  yönelik  suikast  girişimleri  hakkında 

bilgi veriniz?

66

83. Diaspora ne demektir? 66

84. Diaspora Ermenileri ve faaliyetleri nelerdir? 67

85. Ermeni diasporasının çalışmalarıyla Ermeni soykırım iddia-

larını tanımış/ kabul etmiş olan ülkeler hangileridir?

67

86. Ermeni soykırımı anıtları, nerelerde ve ne maksatla dikilmiş-

lerdir?

68

87. Fransa’nın, Ermeni soykırımı inkârını suç sayması hakkında 

kanun için neler söyleyebilirsiniz?

68

88. 1970’li yıllarda ortaya çıkan Ermeni terör örgütleri ve amaç-

ları hakkında bilgi verir misiniz?

69

89. ASALA terör örgütü nasıl kuruldu? Şehit olan diplomatları-

mız kimlerdir?

69

90. PKK,  ASALA’nın devamı mıdır? 70

91. Osmanlı arşivleri araştırmalara açık mıdır? 71

92. Azerbaycan - Ermenistan ilişkileri nasıldır? Karabağ sorunu 

nedir?

72

93. Hocalı Katliamı hakkında bilgi verebilir misiniz? 72

94. Ermenilerin üç T stratejisi nedir? Soykırım iddialarının arka-

sındaki esas amaçlar nelerdir?

73
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95. Tehcirin araştırılması için Türk tarafı hangi teklifleri yapmak-

tadır? Ermeniler bu teklifleri niçin kabul etmemektedirler?

74

96. Ermeni lobi faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? 76

97. Türk – Ermeni Teali cemiyeti hakkında bilgi verir misiniz? 77

98. Ermenistan’ın  ilk  devlet  başkanı  olan  Hovannes  Kaçaznu-

ni’nin hazırladığı bir rapordaki itirafları nelerdir?

77

99. Tehcirin 100. yılında Ermenilerin yapmayı planladıkları faa-

liyetler nelerdir?

78

100. Tehcirin 100. Yılında Türk tarafı neler yapmaktadır? Neler 

yapmalıdırlar?

78
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Sunuş

Ermeni soykırımı iddiaları gündeme geldiğinde bazı devletlerin, bir 

kısım aydının ya da meseleye hâkim olmayan vatandaşların “kabul edelim 

gitsin” yaklaşımında olduklarını biliyoruz. Ancak tarih sadece kabul edip 

gidilecek bir bilim değildir. Hakikatin acımasız hakimi olan tarih, Ermeni 

soykırımı iddialarına karşı Türk milletinin ve Osmanlı Devleti’nin, tehciri 

düşünen ve uygulayanların katil olmadıklarını söylerken bir avuç diaspora 

Ermenisi ile mevcudiyetini devlet ve millet düşmanlığına borçlu bazı söz-

de Türk aydınlarının temelsiz iddialarını kabul etmek mümkün değildir.

100.Yılında 100 Soruda 100 Yılın Yalanı adıyla Ermeni soykırımı id-

dialarını araştıran ve 100 soru ile meseleyi tüm açıklığıyla ortaya koyan 

bu  kitap,  gençlerimizin  konuya hakim  olmalarını,  meseleyi  her  yönüyle 

inceleyebilmelerini amaç edinmiştir.
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1. Ermeniler  kimlerdir?  Tarihsel  –  etnik  kökenleri  hakkında 

neler söylenebilir?

Ermenilerin  tarihsel  –  etnik  kökenleri  hakkında  farklı  kaynaklarda 

farklı ve birbirleriyle pek uyuşmayan bilgiler vardır; bu bilgiler, çoğunluk-

la bilimsel değil mitolojiktir.

Ermeni anlamına gelen, ‘‘Armenia’’ kelimesi, bir ırkın değil bir böl-

genin/ coğrafyanın adıdır ve ‘‘yukarı ülke/ bölge’’ anlamına gelir. Armenia 

adına, ilk kez, M.Ö. 518 tarihinden kalma Farsça yazılmış olan Bahistun 

(Bisitun) yazıtlarında rastlanır. Bu ad, Muş ve Ahlat civarı için kullanılmış-

tır. Armenia adına, Eski Yunan ve Latin kaynaklarında da rastlanır.

Ermeniler, kendilerini, ‘‘Hayasalılar veya Hayasdanlılar’’ olarak ad-

landırmışlardır; Haik (Hayk) adlı bir kişinin soyundan geldiklerini kabul 

ederler.

Heredot’a göre Ermeniler, Friglerin bir koludur. Heredot tarihine ve 

Darius yazıtlarına göre Ermeniler, Trakya (Balkanlar) üzerinden gelerek, 

M.Ö. 515 civarında, Armenia denen bölgeye yerleşmişlerdir. Buradan an-

laşılıyor ki Ermeniler, bu bölgenin yerli halkı değildir; bölgede kendile-

rinden önce Urartular yaşamakta idi ve Urartular burada bir medeniyet 

kurmuşlardı. Ermenileri, Urartularla ilişkili gösterenler de vardır. 

Nuh peygamberi, insanların ikinci atası olarak kabul eden kutsal ki-

taplar, milletleri de Hz. Nuh’un soyuna dayandırmaktadırlar. Bu Tevrat’ta 

da böyledir. Bu rivayetlere göre Türklerle Ermenilerin soyları, Nuh pey-

gamberin evlatlarından Yafes’e dayanır; Yafes’in oğullarından Haik, Er-

menilerin atası olarak kabul edilir. Bu durumda, kutsal kitaplarda yer alan 

bilgilere  göre  Ermenilerle Türkler,  akraba  topluluklardır.  Ermeni  tarihçi 

Levon Dabağyan ve Türk tarihçisi Prof. Fahrettin Kirzioğlu, Ermenilerin 

Türk olduğunu iddia etmişlerdir.

Ermenilerin Kafkas kökenli bir halk olduğu da söylenmektedir; buna 

göre Ermenilerin anavatanı Kafkasya’dır.
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2. Ermeniler hangi dili konuşur?

Ermenice, Hint - Avrupa dil ailesi içinde yer alır. 

Morgan,  Ermenilerin,  Hıristiyanlıktan  önce  yazılarının  olmadığını 

ifade eder. Ermenicenin yazı dili olarak ortaya çıkması, Ermeni din adamı 

Mesrop’un (361 – 441) çalışmalarıyla olmuştur. Mesrop, 38 harften oluşan 

Ermeni alfabesini hazırlamıştır; bu alfabe, Göktürk alfabesine benzerlik-

ler gösterir. Ermeni alfabesinin teşekkülü, 5. yy.a rastlar. Yukarı Fırat ve 

Aras havzasında M.S. 5. yüzyıldan itibaren varlığı kaydedilen Ermenice, 

405 yılından itibaren Ermeni alfabesi ile yazılmaya başlanmıştır. Osmanlı 

döneminde Ermeni alfabesiyle kitaplar basılmış, Ermeni dili ve alfabesi 

korunmuştur. 

Modern  Ermenice  yazı  lehçeleri,  İstanbul  merkezli  olarak  gelişen 

Batı Ermenicesi ile İsfahan merkezli olarak yayılan Doğu Ermenicesidir. 

Bugün Ermenistan Cumhuriyeti’nin resmî dili Doğu Ermenicesidir. Batı 

ülkelerindeki Ermeni diasporası bünyesinde Batı Ermenicesi daha yaygın 

olmakla birlikte, son yıllarda Ermenistan Cumhuriyeti’nin kültürel etkisi-

nin artmasıyla birlikte Doğu Ermenicesi giderek ön plana çıkmıştır.

5. yüzyıldan kalma Ermeni edebi metinlerine bakıldığında, Ermeni-

ce’nin  olgunluğa  ulaşmış  bir  dil  olduğu  dikkatleri  çeker.  İncil’in  tercü-

mesiyle, Hristiyanlık isim ve deyimlerinin kullanılmasıyla bazı Yunanca 

sözcükler Ermeni diline girmiştir. Kitab-ı Mukaddes’in Asuriceden Erme-

nice’ye çevrilmesi sonucunda ise Asurice bazı terimler Ermenice’ye gir-

miştir.  Selçuklu  ve  Osmanlı  dönemlerinde  ise  bazı  Türkçe  terimler,  Er-

menice’ye girmiştir. Ermenilerin tarih boyunca ilişki kurdukları ulusların 

dilleri, doğal olarak, Ermeni diline etki etmiştir; bu etki, elbette ki tek yanlı 

olmamıştır.
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Özellikle Osmanlı döneminde Ermeni dili ve edebiyatı, yoğun bir bi-

çimde Türk  dili  ve  edebiyatından  etkilenmiştir;  bu  dönemde Türk  âşık-

lık ve ağıt geleneğinin Ermenilere geçtiğini görüyoruz. Yine bu dönemde, 

Türk destan ve hikâyelerine benzer biçimde Ermeni destan ve hikayeleri 

oluşmaya başlamıştır; ortak atasözleri, deyimler, ninni ve türküler oluştu-

rulmuştur. Ermeni edebiyatı, yaklaşık 800 yıl boyunca birlikte yaşadıkları 

Türklerin edebiyatından ve dilinden oldukça etkilenmiş ve zenginleşmiştir.

3. Ağrı Dağı niçin Ermenilerce kutsaldır?

Kutsal kitaplara göre Hz. Nuh’un gemisi, tufan sırasında Ağrı (Ararat) 

Dağı üzerine oturmuş; sular çekildikten sonra Hz. Nuh ve ona inananlar, 

bu bölgeye yerleşmişlerdir. Nuh peygamberin torunlarından biri olan ve 

Ermenilerin ata kabul ettikleri Haik’in, burada yaşadığına inanılmaktadır. 

Ermenilerce Ağrı Dağı’nın kutsallığı, bu efsaneye dayanmaktadır; nitekim 

Ermenilerin türeyiş efsaneleri de bu olaya bağlanır. Bugün Ermenistan’da 

devlet ve birçok sivil toplum örgütü, amblem olarak Ağrı Dağı’nı kullan-

maktadırlar; Ermenistan’da Ağrı Dağı manzaralı evler daha çok tercih edil-

mektedir.

4. Ermeniler, Hıristiyanlığın hangi mezhebine bağlıdırlar? 

Önceleri bazı tabiat ögelerine ve ateşe taptıkları bilinen Ermeniler, 

M.S.  4.  yy.da  Hıristiyanlığı  kabul  etmişlerdir.  Ermenilerin  milli  mezhe-

bi, Hırıstiyanlığın Gregorian (Gregoryan) mezhebidir. Bu mezhebi, Aziz 

Gregor (Kirkor) adında bir Ermeni kurmuştur. Aziz Gregor, katogigosluk 

unvanını  alan  ilk  Ermeni  din  adamıdır.  Ermeniler,  301  yılından  itibaren 

Hristiyanlığı kabul etmeye başlamışlardır. Aziz Gregor, Ecmiyazin’i (Er-

menistan’ın başkenti Erivan yakınlarında bir yer) ilk katogigosluk merkezi 
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yapmıştır. Ermeni efsanesine göre; Hz. İsa, Aziz Gregor’a rüyasında görü-

nerek mabedin Ecmiyazin’e yapılmasını işaret etmiştir. Ermeni kilisesince 

kullanılan kutsal yağın yapıldığı Altın Kazan, Aziz Gregor’un sağ eli ve 

ilk havarilerin bazılarının mezarının burada bulunmasından dolayı burası 

Ermenilerin ilk ruhani merkezi olarak kabul edilmiştir. Diğer Hıristiyan 

mezhepleri, Gregoryen mezhebini tanımamışlar ve onu sapkın bir mezhep 

olarak  nitelendirmişlerdir.  Ermeniler,  kendilerini,  ‘‘ilk  Hıristiyan  millet’’ 

olarak takdim ederler.

19.yy.a gelindiğinde, Batılı devletlerin Anadolu’ya gönderdiği misyo-

nerlerin çalışmalarıyla Ermeniler arasında Protestanlık ve Katolik mezhe-

bi yayılmaya başlamış; böylelikle Ermenilerin mezhebi birliği bozulmuş-

tur. 

Bugün Ermenilerin çoğu hala Gregoryen mezhebine bağlıdırlar; Gre-

goryen mezhebi, Ermenilerin milli mezhebi olarak bilinir. Ermeniler, milli 

varlıklarını bu mezhebe borçludurlar; Ermenilik bilinci, tarih boyunca bu 

mezhep sayesinde varlığını sürdürmüştür.

5. Ermenilerin kutsal saydıkları mekânlar nerelerdir?

Ermenilerin  kutsal  mekânları  olarak  saydıkları  en  önemli  yer, Ağrı 

Dağı’dır; Ağrı  Dağı,  hem  milli  hem  dini  açıdan  Ermenilerce  önemlidir. 

Bunun sebebini yukarıda belirttik; bu sebeple burada tekrar yapmayacağız. 

Ermeniler tarafından kutsal sayılan bir diğer yer, Eçmiyazin Kilisesi-

dir; burası, ilk katogigosluk merkezidir. Ermeni milli mezhebi olan Gre-

goryan mezhebinin kurucusu Aziz Gregor’un gördüğü bir rüyada Hz. İsa, 

Eçmiyazin  Kilisesinin  bulunduğu  yeri  işaret  ederek  kilisenin  yapılacağı 

yeri göstermiştir. Bunun üzerine Aziz Gregor, kendisine bildirilen yerde, 
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“Tanrı’nın Evi”ni bina etmiş, “Kutsal Haç’ın Merkezi’’ni yükseltmiş ve 

“Mesih’in Sunağı”nı yapmıştır. Bu rüyaya dayanılarak oraya, “İsa’nın işa-

ret ettiği yer” anlamına gelen Eçmiyazin denilmiştir.

Ermenilerin kutsal saydıkları bir diğer yer, Van Gölü’ndeki Akdamar 

(Ahdamar)’daki  kilisedir.  Buradaki  kilise,  Türkiye  Cumhuriyeti  Kültür 

Bakanlığı’nca restore edilmiş, 2010 yılında verilen izinle (şimdilik) yılda 

bir kez de olsa ibadete açılmıştır; bunun dışında müze statüsündedir.

Yüzyıllar  boyunca  Katogigosluğun  ruhani  merkezi  sayılan Adana  - 

Kozan’da (Sis) bulunan Kilikya Katogigosluğu da Ermenilerce kutsal sa-

yılan yerlerden biridir. Ermeni kutsal emanetleri, Aziz Gregorye’nin sağ eli 

ve kutsal yağın yapıldığı altın kazan,  Kozan (Sis) manastırında (sonradan 

buraya nakledilmiştir) olduğu için burası ruhani olarak daha üstün tutul-

maktaydı; bugün burası harabe halindedir. Kozan, aynı zamanda, Kilikya 

Ermeni Krallığı’nın da başkenti idi. Ancak Kozan’daki bu katogigosluk, 

bölgeyi  işgal  eden  Fransızlara  yardımcı  olan  ve  işgalden  cesaret  alarak 

Türklere karşı taşkınlıklarını artıran Ermenilerin, Fransızların işgali son-

landırıp buradan ayrılmaları üzerine, göçmek zorunda kalan Ermenilerce 2 

Haziran 1920 tarihinde Beyrut’a taşınmıştır.

6. Katogigosluk nedir?

Katogigosluk, Ermeni Apostolik (havarilerle ilişkili, havarilerin kur-

duğu) Kilisesi’sine ait en üst düzey unvandır. Nasıl Katoliklerin ruhani li-

deri Papa, Ortodoksların ruhani lideri Patrik’se Ermenilerin ruhani lideri 

de Katogigostur. Bugün dünyada, aynı anda, iki Katogigos vardır: Bun-

ların biri, Ermenistan’da bulunan Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı, diğeri 

Adana’nın Kozan (Sis) ilçesinde bulunan ve 2 Haziran 1920 tarihinde Bey-

rut’a taşınan Kilikya Ermeni Katogigosluğu’dur. 
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Hıristiyan dünyasında, her Kilise yahut Hristiyan mezhebi, kendisini 

Hz. İsa’ya veya onun Havarilerine bağlama gayreti içindedir. Bu gayre-

tin  sebebi,  kendilerini  ilk  yüzyıla  bağlamak  ve  “kadimlik”  kazanmaktır. 

Kendisini Hz. İsa Dönemi’ne kadar dayandıran ve “kadimlik’’ iddiasında 

olan kiliselerden biri de Gregoryen Ermeni Kilisesi’dir. Bu Kilise’nin te-

mel geleneği, On iki Havari arasında sayılan Taddeus ile Bartolomeus’u ilk 

kurucuları ve aydınlatıcıları kabul etmesidir.

7. Ermenilerin, Anadolu’da, Türklerle ilk karşılaşmaları nasıl 

olmuştur?

Selçukluların Anadolu’ya girmelerinden hemen evvel Ermeniler, Bi-

zans hakimiyeti altında yaşamakta idiler. Türkler, 11. yy. sonlarına doğru 

Anadolu kapılarına dayanmışlar; Sultan Alparslan, bir Ermeni şehri olan 

Ani ve Kars civarını ele geçirmiştir. Ermeniler, önceleri, Bizans ve Gürcü-

lerle beraber Anadolu’ya yönelik Türk akınlarına karşı koymuşlar, Türk-

lere karşı savaşmışlardır; ancak bir süre sonra Türklerle beraber yaşamayı 

kabullenmişlerdir. 

8. Tarihte Ermenilerin kurduğu bir devlet var mıdır?

Ermeniler, tarih boyunca, birçok devletin hâkimiyeti altında yaşamış-

lardır. Ermeniler Perslerin, Makedonyalıların, Partların, Sasanilerin, Ro-

malıların, Arapların, Türklerin  ve  Rusların  egemenliği  yüzyıllarca  yaşa-

mışlardır. 

Anadolu, bir geçiş güzergahıdır, önemli bir konuma sahiptir, kıtala-

rın merkezindedir. Bu özellikleri nedeniyle büyük devletler, her devirde 

bu coğrafyayı ellerinde tutmak istemişlerdir. Tarih boyunca bu coğrafya, 

bu sebeple, önemli çekişmelere sahne olmuştur. Büyük devletlerin Anado-
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lu’da kurdukları hakimiyet nedeniyle Ermeniler tarih boyunca bu bölge-

de uzun süreli ve güçlü bir devlet kuramamışlardır. Ancak zaman zaman, 

büyük devletlerin problemli/ zaafa uğradığı dönemlerde Ermeniler yaşa-

dıkları  bölgelerde  küçük  ve  kısa  süreli  bağımsız  yönetimler  kurabilmiş-

lerdir. Bölgede kurulan Ermeni devletçiklerinin (bunlar beylik gibi, küçük 

krallıklardır) yaşama süresi uzun olmamış ve topraklarının genişliği sınırlı 

kalmıştır.

Bu  çerçevede,  bölgede  kurulmuş  olan  bağımsız  Ermeni  krallıkları 

şunlardır: M. Ö. 95 - 55 yıları arasında Kafkasya’da Tigran krallığı; bu 

krallık güneye doğru epeyce genişleyerek Diyarbakır’ın Silvan ilçesi civa-

rında yeni bir başkent kurmuşlardır. Tigran Ermeni Krallığı, Romalılarca 

yıkılmıştır. Ermenilerin kurduğu bir diğer devlet ise 1080 - 1375 yılları 

arasında Kilikya Ermeni Baronluğu ya da Ermenilerin ifadesiyle Kilikya 

Ermeni  Krallığı’dır.  Bu  devlet,  tam  bağımsız  bir  devlet  olmayıp  bir  ara 

Selçuklulara  bağlanmış,  daha  sonra  Moğollara  ve  Haçlı  devletine  bağlı 

olarak  varlığını  sürdürmüştür.  Son  kralı  Leon,  Ermeni  olmayıp  Fransız 

asıllı Kıbrıslı bir asilzadedir. Kilikya Krallığı, Haçlı seferlerinin oluştur-

duğu karmaşa ortamında, Anadolu’da Selçuklular döneminde kurulmuştu. 

Kilikya bölgesi, 16. yy.da Osmanlılar tarafından ele geçirilmiştir.

9. Ermeniler, Anadolu’ya nasıl dağılmışlardır?

Ermeniler, tarih boyunca egemenlikleri altında yaşadıkları büyük dev-

letler tarafından çeşitli zamanlarda Anadolu’nun çok farklı yerlerine hatta 

bazan Anadolu  topraklarının  dışına  sürgün  edilmişlerdir.  Dini,  mezhebi, 

ırki, güvenlik gibi sebeplerle büyük devletler kimi zaman sevk ve iskan 

politikaları  kimi  zaman  da  asimilasyon  faaliyetleri  çerçevesinde,  küçük 

topluluklara ayırarak, Ermenileri Anadolu’nun farklı bölgelerine dağıtmış-

lardır. 
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Ermeniler,  kendi  güvenlikleri  için  Perslerden  kaçıp  İç  Anadolu’da 

Kayseri  bölgesine;  Sasaniler  tarafından,  zorla,  İran  içlerine; Araplarca 

Suriye ve Arabistan’a; Bizanslılar tarafından İç Anadolu, İstanbul, Trak-

ya, Makedonya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Transilvanya ve Kı-

rım’a; Haçlı seferleri sırasında Kıbrıs, Girit, İtalya’ya; Moğol istilası sı-

rasında Kazan ve Astrahan’a; Ruslar tarafından Kırım ve Kafkasya’dan 

Rusya içlerine tehcir (göç) edilmişlerdir. Ermenilerin Sicilya’dan Hindis-

tan’a, Kırım’dan Arabistan’a kadar çeşitli bölgelere dağılmaları, dağınık 

halde küçük topluluklar biçiminde yaşamalarının somut örnekleri/ sebep-

leri bunlardır.

 

10. Kilikya Ermeni Krallığı müstakil bir devlet miydi?

Kilikya Ermeni Krallığı, Çukurova bölgesinde kurulmuş olan küçük 

bir Ermeni devletidir. 1080 - 1375 yılları arasında yaşamış olan bu devletin 

başkenti, Sis’(Kozan)dir. Kilikya bölgesi, Akdeniz’in doğusunda kuzeyi, 

doğusu ve batısı Toros dağlarıyla çevrili güneyi, Akdeniz olan kapalı bir 

havzada kurulması dolayısıyla bölgede yaşamaya fırsat bulmuştur. Erme-

nilerin Çukurova’ya gelmesi, Bizans’ın tehciriyle olmuştur. İlk başkenti, 

Anavarza olan Kilikya Ermeni Devleti, bölge konjonktüründen faydalana-

rak kurulmuş mahalli bir devlettir. Zaman zaman topraklarını Antalya’dan 

Amanoslar’a, Maraş’a kadar genişletseler de uzun süre bağımsızlıklarını 

koruyamamışlardır. Kilikya Ermeni krallığı, bir ara Selçuklulara bağlı kal-

mış, bu dönemde Ermeni paralarının bir yüzüne Selçuklu sultanının mührü 

bastırılmıştır. Selçukluların dışında Moğol, Haçlı ve Memlük Türklerine 

bağlı yaşayan Kilikya Ermeni Devleti’ne, 1375 yılında Memlüklerce son 

verilmiştir.

Bir daha vurgulayalım ki, Ermeniler Anadolu’da oluşan karışıklıklar 

sonucunda, bölgeye egemen olan büyük devletlerin egemenliklerinin sar-
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sıldığı/ otorite boşluğu dönemlerinde (oluşan boşluktan yararlanarak) kısa 

süreli de olsa küçük devletçikler kurabilmişlerdir. 11. ve 12. yy.da Anado-

lu’nun Selçuklular, Haçlılar, Moğollar tarafından sıkça el değiştirdiği bir 

dönemde bu karışıklıktan faydalanarak bölgesel bir devlet kurmuşlardır. 

Bu devlet, kendi gücüyle değil bölgedeki büyük güçlerin zayıflamasıyla 

ayakta kalabilmiştir. 

11. Kilikya Ermeni Krallığının bastırdığı parada, zamanın Türk 

hükümdarının  da  adının  bulunduğu  görülüyor?  Bu  konu 

hakkında ne söyleyebilirsiniz?

Para, bir devletin hâkimiyet sembollerindendir. Parada hangi devlet 

ya da hükümdarın ismi geçiyorsa paranın kullanıldığı alanlarda o devle-

tin hâkimiyeti söz konusudur. Kilikya Ermeni Devleti’nin bastırdığı bazı 

paraların bir yüzünde, dönemin Selçuklu Devleti sultanının ismi diğer yü-

zünde Ermeni Devleti’nin ismi zikredilmektedir. Bu durum, Kilikya Er-

meni Krallığının en azından bir dönem, Selçuklu Devleti’ne bağlı olduğu 

anlaşılır.

12. Bizans egemenliği altındaki Ermenilerin durumu nasıldı?

Doğu  Roma,  hemen  her  zaman  Ermenilere  zalimane  davranmıştır. 

Hristiyanlık öncesi Roma, Hristiyanlığı kabul ettiği için Ermenilere çokça 

zulümler yapmıştır. Örneğin İmparator Maximin (310 - 313), Hıristiyan-

lığı kabul eden birçok Ermeni’yi katletmiştir. Hıristıyanlığın Romalılarca 

kabulünden sonra ise Ermeniler, Ortodoks değil Gregoryen mezhebinden 

oldukları için işkenceye, göçe ve katliama tabi tutmuşlardır. II. Kostantin 

(641  -  663),  Ermenileri  Ortodoks  olmaya  zorlamıştır.  II.  Justinien  (668  - 

698), Müslümanların hâkimiyetini seçen Ermenilerden, Bizans hâkimiyetini 
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seçmesini istemiş, Ermenilerden olumsuz cevap alınca Ermenilerin mem-

leketlerini yakıp yıkıp, yağmalamıştır. İmparator Tiberius, binlerce Erme-

ni’yi zorla Kıbrıs’a nakletmiştir. Bizans (Doğu Roma) - Ermeni ilişkileri, 

genelde, bu tür çekişmelerle; Ermenilere yapılan baskı ve zulümlerle dolu-

dur. 1046 yılında Ermenilerin merkezi Ani, Bizanslılar tarafından alınmış 

ve Ermeni Katogigosu zorla İstanbul’a götürülmüş; Katogigos, 1054 yılın-

da sürgünde ölmüştür. Yerine geçen Anili II. Hacik, Ortodoks kilisesinin 

inançlarını kabul için baskıya zorlanmış, o da işkence görmüş ve 1060’da 

ölmüştür. 

Ermeni tarihçi Mateos, Bizans’ın Ermenilere çok kötü davrandığını; 

Bizanslıların Ermeni topraklarını zorla ele geçirdiğini, onları sürgün ettiği-

ni, asimile etmeye çalıştığını, katlettiğini, ağır vergiler yüklediğini anlatır; 

ona göre Ermeni halkı, Bizans hâkimiyetinde yaşamaktan memnun değildi.

13. Selçuklular zamanında Ermenilerin durumu nasıldı?

Bizans’tan baskı ve zulüm görmekte olan Ermeniler, Türklerin hoş-

görülü  tutumundan  memnuniyet  duymuşlar,  Türkleri  adeta  bir  kurtarıcı 

gibi görmüşlerdir. 1071 yılında Sultan Alparslan ile Bizans imparatorunun 

yaptığı Malazgirt Savaşı’nda, Bizans ordusu içindeki Ermeniler, Türkle-

rin tarafına geçerek Bizans’ın savaşı kaybetmelerindeki sebeplerden birini 

oluşturdular.  Urfalı  Ermeni  tarihçi  Mateos,  Urfa’nın  Türkler  tarafından 

fethedildiğinde Ermenilerin bu durumu günlerce bayram gibi kutladıkları-

nı; Selçuklu sultanlarının adaletlerine, şefkatine, insanlıklarına minnettar 

olduklarını yazmaktadır. Ermeni Tarihçi Asoghik de Ermenilerin, Bizans’a 

duydukları  nefretten  dolayı  Türklerin Anadolu’yu  ele  geçirmelerine  se-

vindiklerini yazmaktadır. Aslında Türklerin Anadolu kapılarına dayandı-

ğı yıllar, Ermenilerle Bizans arasındaki çekişmelerin had safhaya vardığı 
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yıllardır. Selçuklular, Ermenileri inanç ve kültürlerini yaşama ve yaşatma 

konusunda serbest bırakmışlar; Ermeniler, Selçuklu egemenliği altında ra-

hat ve huzura kavuşmuşlardır. Mateos, özellikle Sultan Melikşah ve Kılı-

çarslan’dan  övgü  ile  bahsederek  bu  hükümdarların,  Ermeni  halkına  çok 

şefkatli davrandıklarını yazmıştır.

14. Osmanlılar, Ermenilere nasıl davranmışlardır?

Osmanlı Devleti de Selçuklular gibi, Ermenilerin inançlarına ve kül-

türlerine müdahale etmemiş, Ermenilere karşı hoşgörülü olmuştur. Osman-

lı idaresi altındaki Ermeniler, her türlü dini ve kültürel haklarını serbestçe 

yaşamışlardır. Hatta Ermeniler, Osmanlı toplum yapısı içinde en ayrıcalıklı 

azınlık/ millet haline gelmiştir. Ermeniler, 19.yy. sonlarına kadar Türklerle 

birlikte barış içinde yaşamışlar; ibadetlerini ve dualarını Türkçe yapmışlar; 

Türkçe isimler almışlar ve Türkçe konuşmuşlardır. Abartısız diyebiliriz ki 

Ermeniler, tarihte en huzurlu dönemlerini Osmanlı egemenliği altında ya-

şamışlardır. Ermeniler, Türklerle o derece kaynaşmışlardır ki Alman Ma-

reşal  Moltke,  1830’lu  yıllarda  gözlemlediği  Ermeniler  için  ‘‘Ermenilere 

hakikatte  Hıristiyan  Türkler  denilebilir’’  demekten  kendini  alamamıştır. 

Ermeni tarihçi Levon Dabağyan, ‘‘Şayet Ermeniler, Bizans hakimiyetinde 

kalsa  idi  Ermeni  adı  tarihten  silinebilirdi;  Ermeniler,  Türkler  sayesinde 

varlıklarını ve kültürlerini sürdürdüler’’ demiştir. Ta ki Fransız ihtilali son-

rası yayılan milliyetçilik akımına, emperyalist devletlerce kışkırtılana ve 

misyonerlerce yönlendirilmelerine kadar…

Ubicini, Mikoscha, Dadyan, Lamartine gibi yabancılar, Türklerin, ida-

releri altında yaşayan yabancı uluslara Avrupa’da olmadığı kadar hoşgö-

rüyle davrandıklarını itiraf ederler.
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15. Sultan  Fatih’in  Ermeniler  için  yaptığı  düzenlemeler  neler-

dir? Fatih Sultan Mehmet’in Ermenilerle ilişkileri nasıldı? 

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesinden evvel İstanbul’da 

az sayıda Ermeni nüfusu vardı; bunlar daha çok Kırım Ermenileri idiler. 

Fatih, Rumelihisarı’nın inşası sırasında Ermenilerle yakın temaslarda bu-

lunmuş, birçok Ermeni usta ve yüzlerce Ermeni amele Rumelihisarı’nın 

yapımında çalışmıştır. Sultan Fatih, Bursa’da bulunan Ermenilerin Ruhani 

lideri Hovagim Yebisgobos’la yakın ilişkiler kurmuş, onu İstanbul’a davet 

ederek 1461 yılında Ermeni Patrikliğinin kurulmasına yardımcı olmuştur; 

Fatih’ten sonraki Osmanlı sultanları, Ermeni cemaatinin lideri olarak pat-

riği muhatap almışlardır. Sultan Fatih, İstanbul’un fethinden sonra birçok 

Ermeni’nin İstanbul’a yerleşmesine izin vermiş ve Rumlara ait (Rumlar-

dan boşalan) Sulu Manastır Kilisesi’ni Ermenilere tahsis etmiştir. Tarih bo-

yunca hiçbir devletin ve hükümdarın Ermenilere vermediği hakları, Sultan 

Fatih fazlası ile vermiştir. Fatih Sultan Mehmed’in Ermenilere sağladığı bu 

yardımlardan dolayı Ermeni cemaati, Fatih’e saygı ve sevgi göstermişler-

dir. Fatih’in 1461 yılında Ermenilere verdiği ferman, halen, İstanbul Kum-

kapı Ermeni Patrikhanesi’nde bulunmaktadır.

16. ‘‘Millet-i sadıka’’ne demektir?

Fransız  ihtilaliyle  yayılan  Milliyetçilik  akımı  /  ulus  devlet  anlayışı, 

çok uluslu imparatorlukları sarsmaya başlamıştı. Milletler, kendi devletle-

rini kurabilmek, bağımsız yaşayabilmek için imparatorluklara isyan etmiş-

lerdir. Bu durum, çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devletini de 

etkilemiştir. Balkanlarda yaşayan Sırplar, Yunanlılar ve Bulgarlar Fransız 

İhtilalinin meydana getirdiği milliyetçilik akımının etkisi ve Avrupalı sö-

mürgeci  devletlerin  kışkırtma  ve  destekleriyle  Osmanlı  Devleti’ne  karşı 

ayaklanmışlar ve kendi devletlerini kurmuşlardır. Sırp, Yunan ve Bulgar-

ların Osmanlı Devleti’ne isyan ettiği süreçte Ermeniler, böyle bir eyleme 
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girişmediler;  çünkü  onların  Türk  idaresinden  bir  memnuniyetsizlikleri 

yoktu. İşte bu sadakatlerinden dolayı ve Türklerle uyum içinde yaşadıkları 

için Osmanlı Devleti, Ermenilere ‘‘millet-i sadıka’’ (sadık millet) unvanını 

vermiştir. Milleti sadıka sadık, bağlı millet anlamına gelmektedir.

17. Osmanlı Devleti’nde Ermeni nüfusu ne kadardı?

Osmanlı topraklarında ne kadar Ermeni’nin yaşadığı konusu, Türk - 

Ermeni ilişkilerinde önemli ve tartışmalı bir meseledir. Osmanlı’daki genel 

nüfus ve özelde Ermeni nüfusu hakkında, sağlıklı bir nüfus sayımı yapıla-

madığı için, net bir şey söylemek pek mümkün değildir; ortada çok farklı 

rakamların olduğunu görüyoruz. 

Gerek Osmanlı Devlet istatistiği, gerek Rus kaynaklarındaki Ermeni 

nüfusu ve gerekse İngiltere, Rusya ve Ermeni Patrikhanesinin kayıtlarını 

inceleyerek Ermenilerin ortalama nüfusları hakkında bir fikir edinebiliriz.

Osmanlı kayıtlarına göre tehcirden hemen önce, 1914 yılı itibariyle 

(Osmanlı topraklarının tamamında), Ermeni nüfusu 1.229.007’dir. Ermeni 

Patrikhanesi, 1913 yılı itibariyle, Ermeni nüfusunu 1.915.651; İngilizler, 

1919 yılı itibariyle, 1.602.000; ABD kaynakları, 1.479.000 olarak gösterir. 

Görüldüğü üzere Osmanlı’daki Ermeni nüfusu, ortalama, 1.500.000 gibi 

bir rakamdır. Ermenilerin büyük çoğunluğu, Anadolu’nun doğusunda, vi-

layet-i sitte denen bölgede yaşamakta idi.

Ermeniler, Osmanlı dönemindeki nüfuslarını yüksek gösterme çabası 

içerisindedirler. Bu sayede, tehcir uygulanan ve ölen Ermenilerin sayısını 

çok göstererek Türkleri soykırımla suçlamaktadırlar.

ABD’li  tarih  profesörü  Justin  Mc  Carthy,  Ermeni  nüfusuna  ilişkin 

Ermeni  kilisesinin  verdiği  rakamların  abartılı  olduğunu,  bu  rakamları 

gerçekçi bulmadığını; Osmanlı istatistiklerinin daha güvenilir olduğunu 

söyler.
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18. Vilayet-i sitte ne demektir?

Vilayet-i sitte, Arapça bir kelime olup, ‘‘altı vilayet’’ anlamına gelir. 

Bu sözcükle kast edilen Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ ve Sivas 

vilayetleridir. Bu vilayetler, Osmanlı topraklarındaki Ermeni nüfusunun en 

yoğun olduğu yerlerdir. Bu altı vilayetin sınırları, bugünkü vilayet sınırları 

olmayıp çok daha geniş sınırları ihtiva etmektedir; bu altı vilayet, bugün 

Türkiye’nin yaklaşık 20 ilini kapsamaktadır. Vilayet-i sitte içerisinde Er-

meni nüfusunun yoğun olduğu hususu da doğru anlaşılmalıdır; bu söz ile 

kast  edilen,  diğer  vilayetlerde  yaşayan  Ermeni  nüfusuna  göre  buralarda 

yaşayan  Ermeni  nüfusunun  daha  fazla/  yoğun  olduğudur.  Bu  bölgedeki 

Ermenilerin sayısı, hiçbir zaman Müslüman nüfustan fazla değildi/ olma-

mıştı. Marcel Leart (Asıl adı Kirkor Zohrap olup, İstanbul Ermenilerin-

dendir),  patrikhane  verilerine  dayanarak  1912  yılında  vilayet-i  sitte’de 

1.018.000 Ermeni yaşadığını belirtir. Wamber, Troder, Jakmen, Coinet gibi 

vilayet-i  sittedeki  müslüman  nüfus  ile  Ermeni  nüfusunu  kendince  tespit 

ederek karşılaştıran yabancılara göre bile Ermeni nüfus oranı, Müslüman-

lara göre ancak % 25 – 30 yani ¼ veya 1/3 civarındadır; nüfus üstünlüğü, 

ezici olarak Müslümanlar lehinedir.. Bunlardan örneğin Wambert’e göre 

bu bölgedeki Ermeni nüfusu, 1896 yılında, 1.135.125 iken müslüman nü-

fusu 4.453.250’dir.

Vilayet-i sitte ile ilgili olarak Mondros Ateşkes Antlaşması’na özel bir 

madde konulmuştur; anlaşma metninde, “Vilayat-ı Sitte’de karışıklık zu-

hurunda bu vilayetlerin herhangi bir kısmını işgal hakkını İtilaf Devletleri 

muhafaza eder” olarak geçmektedir. Buradaki amaç, bu bölgede kurulma-

sı planlanan Ermeni Devleti’ne zemin hazırlamaktır. Nitekim anlaşmanın 

İngilizce metninde,  vilayet-i sitte, “Six Armenian City” şeklinde geçmek-

tedir. İtilaf Devletlerine göre buralar zaten Ermeni şehirleridir; oysa bu, 

kesinlikle doğru değildir. 
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19. Osmanlı meclisinde Ermenileri temsil eden vekiller var mıy-

dı?

Osmanlı’da Mebusan Meclisi açıldıktan sonra Ermeni halkını temsil 

eden Ermeni vekillerin varlığına rastlarız. Ermeni halkını temsil eden bu 

vekillerin görüş belirtme, oy kullanma, teklifte bulunma vb hakları mev-

cuttu. Osmanlı Mebusan Meclisinde, her dönem, mutlaka Ermeni milletve-

kili bulunmuştur; sadece 1. Dünya Savaşı sonrası, 1920 yılındaki Osmanlı 

meclisinde  Ermeni  milletvekili  yoktu.  1876/  I.  Meşrutiyet  Meclisinde  9, 

1908/ II. Meşrutiyet Meclisinde 11, 1914 meclisinde 12 Ermeni milletvekili 

vardı. Ermeni milletvekillerinden dürüstçe ve sorumluluk duygusuyla gö-

rev yapanlar olduğu gibi hem milletvekili olup hem komitacılık yapan yani 

Osmanlı Devleti’ne ve toplumuna zarar verecek eylemlere girişen Ermeni 

milletvekilleri de olmuştur. Mesela Adana vilayeti Kozan sancağı milletve-

kili Hamparsum Boyacıyan, Erzurum vekili Karakin Pastırmacıyan ve Van 

milletvekili Vahan Papazyan vekillik görevinden ziyade komitacı hareket-

lere bulaşmış kişilerdir; bunlar açıkça vekillik görevini kötüye kullanarak 

görevlerini suistimal etmişlerdir.

20. Osmanlı Devlet kademelerinde görevli Ermeni bürokrat var 

mıdır?

Osmanlı  Devleti’nde  kamu  hizmetlerinin/  devlet  kademelerinin  pek 

çok sahasında/ farklı yerlerinde görev alan onlarca Ermeni olmuştur. Er-

meniler diğer azınlıklardan farklı olarak devletin en alt birimlerinden en 

üst birimlerine kadar birçok görevlerde bulunmuşlardır. Devlet, Ermeni-

leri  dışlamamış;  onlara  güvenmiştir.  Örneğin  16.  yy.da  vezirlik  (Bakan-

lık) makamına kadar yükselmiş olan Mehmet Paşa, Maraş Ermenilerinden 

Kaptan-ı Deryalık yapan Halil Paşa, Vezir-i azam (Başbakan) makamına 

oturmuş Ermeni Süleyman lakaplı Süleyman Paşa;  bu kişiler, Müslüman 

olmuş Ermenilerdir.
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Osmanlı  bürokrasisi  içerisinde  Hıristiyan  Ermenilerin  varlığına  da 

rastlanır; Hıristiyan Ermenilerden de önemli mevkilere gelmiş kişiler var-

dı. Örneğin Paris elçi yardımcısı Agop Gircikyan, Dışişleri Bakanı Gabriel 

Nuradokyan, Posta ve Telgraf Bakanı Osgan Mardıkyan, Van Vali yardım-

cısı Ohannes Ferid Efendi, Dışişleri müsteşarı Ohannes Kuyumcuyan, Ma-

liye Bakanlığı müsteşarı Mihran Efendi, Maliye Bakanı Agop Kazasyan, 

Ohannes Sakız Hazine bakanı, daha alt birimlerde kaymakamlık da da-

hil olmak üzere bir çok Ermeni, Osmanlı bürokrasisinde görev yapmıştır. 

Bazı Ermeni bürokratlar da Osmanlı Devleti’ni temsilen Avrupa’nın çeşitli 

yerlerinde elçilik görevinde bulunmuşlardır; örneğin Dikran Aleksanyan 

Brüksel, Yetvard Zohrab Londra, Ohannes Kuyumcuyan Roma elçiliğini 

yapmıştır. Osmanlılar, millet-i sadıka olarak gördükleri için, diğer azınlık-

lara vermedikleri pekçok makamı Ermenilere güvenerek vermişlerdi.

21. Ermenilerle Türklerin arası neden, nasıl ve ne zaman bozul-

maya başlamıştır?

Yaklaşık 800 yıl boyunca birlikte ve barış içinde yaşamış olan Erme-

nilerle Türklerin  arası,  19.yy.  ortalarından  itibaren  bozulmaya  başlamış-

tır. Bunun birçok sebebi vardır: Milliyetçilik akımının etkisi, sömürgeci 

devletlerin  kışkırtması,  misyonerlerin  faaliyetleri,  Osmanlı  otoritesinin 

zayıflaması gibi… 19. yy. da Batılı sömürgeci devletler, gözlerini Osmanlı 

topraklarına dikmişlerdir; karşılarında büyük ve Müslüman bir devlet is-

temiyorlardı. Sömürgeciler kendi çıkarları açısından Osmanlı’nın bölüne-

rek küçük devletlerin oluşmasını istemiş ve buna yönelik gayretlere giriş-

mişlerdir. Sömürgeci devletler, bu sebeple önce misyonerleri Anadolu’ya 

yönlendirmişlerdir. Fransız, İngiliz ve Amerikan misyonerlik faaliyetleri, 

1800’lü yılların başında Anadolu’da yaygınlaşmaya başlamıştır. Misyoner-

ler, sömürgecilerin öncü birlikleridir. Fransız İhtilali’nin meydana getirdiği 

milliyetçilik akımı da Ermeni aydınlarını ve kanaat önderlerini etkilemiş-
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tir. Ermeni aydınları, kanaat önderleri ve din adamları, Ermeni halkını ba-

ğımsızlık ve ayrılıkçılık yönünde teşvik ve tahrik ederek Ermeni milliyet-

çiliği fikrini yaymaya çalışmışlardır. Misyonerlerin açtığı okullar, birer fe-

sat yuvası gibi çalışmış yeni yetişen Ermeni gençliğini Ermeni milliyetçisi 

olarak eğitmiş; bu gençlerle Osmanlı Devleti/ Türk halkı arasındaki bağı 

koparmışlardır.  Bu  okullardan  yetişen  Ermeni  gençleri,  yaşadığı  devleti 

düşman olarak görmüş; Batılı sömürgeci devletlerin vaadlerine inanarak 

ayrılıkçı/ bölücü faaliyetlere girişmişlerdir. Bağımsız Ermenistan’ı kurmak 

üzere örgütlenmeye ve silahlanmaya, silahlı eylemlere başlamışlar,  yer yer 

ayaklanmışlardır. Bu sebeplerle Ermenilerin Türklere bakışı ve yaklaşımı 

değişmiş; Türklerin de Ermenilere yönelik tutumu değişmeye başlamıştır. 

22. Misyonerlerin Ermenilerle ilişkileri nasıldı?

Misyonerler, Hıristiyan din görevlileri/ gönüllüleri olarak, İslam’a ve 

Müslümanlara karşı fikir ve eylemler yürütmüşler ve yürütmektedirler; on-

ların amacı, Hıristiyanlığı yaymaktır. Misyoner teşkilatlarının Türk-Erme-

ni ilişkilerinin bozulmasında büyük payı olmuştur. Osmanlı coğrafyasında, 

özellikle Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere okullar açan misyo-

nerler,  buraya  aldıkları  Ermeni  öğrencileri  bir  yandan  Katolikleştirmek/ 

Protestanlaştırmak bir yandan da Türklere karşı kışkırtmak gibi iki amaç 

etrafında  çalıştılar.  Misyoner  okullarında  eğitim  gören  Ermeni  gençleri, 

Ermeni isyanlarında hep başrolde olmuşlardır. 

Misyonerler görevli oldukları bölgelerde meydana gelen kargaşaları, 

‘‘Ermenileri katlediyorlar’’ şeklinde ülkelerine propaganda ederek kamu-

oyunu ve hükümetleri yanıltma yoluna gitmişlerdir. Amerikan ve Avrupa 

kamuoyu ve hükümetleri, misyonerlerin bildirdiklerine inanmış ve Erme-

nilere  yardım  için  yüksek  miktarda  bağışlar  yapmışlardır.  Misyonerler, 

kendilerine gelen maddi, manevi desteklerle Osmanlı coğrafyasında yaşa-

yan Ermenileri Osmanlı’ya karşı kışkırtmıştırlar. 



28

100. Yılında 100 Soruda 100 Yılın Yalanı

23. Ermeni olaylarının ortaya çıkışı ve devamında Rusya’nın et-

kisi nedir?

Rusya, Ermeni meselesini uluslar arası sorun haline getiren, Ermeni-

leri Osmanlı’ya karşı kışkırtan; Türk – Ermeni ayrışmasını ve çatışmasını 

körükleyen ilk ve en etkili ülkedir. Ruslar, Ermenileri etki alanına alarak, 

Kafkasları ve Anadolu’nun doğusunu kontrol altına almayı amaçlamışlar; 

bu sayede sıcak denizlere inebilmeyi ümid etmişlerdir.

Rus - Ermeni ilişkileri, 13. yy. da başlasa da, asıl etkili ilişkiler Rus-

ların  Kafkasya  bölgesine  yönelmesiyle  başlamıştır.  Ruslar,  Kafkaslara 

yerleşme sürecinde kendilerine en çok yardımcı unsur olarak Ermenileri 

görmüşlerdir. Bu amaçla ve dindaşlık bağını da kullanarak Ermenileri Os-

manlı Devleti’nden koparmaya çalıştılar. Ruslar öncelikle, İstanbul Erme-

ni Patrikliği’nin ve Sis (Kozan)’deki Ermeni Katogigosluğu’nun Anadolu 

Ermenileri  üzerindeki  etkisini  kırmak  için Acmiyazin  Katogigosluğu’nu 

desteklediler;  Anadolu  Ermenilerinin  Acmiyazin  Katogigosluğu’na  bağ-

lanmalarını  sağlamak  için  çalışmalar  yaptılar.  Osmanlı  Devleti,  Rusların 

bu girişimine karşı etkili bir çalışma yapamadı. Büyük devlet adamı Ahmet 

Cevdet Paşa, Rusların bu planına engel olmak için Sis (Kozan)’deki Kilikya 

Ermeni Katogigosluğu’nun desteklenmesi gerektiğine dair bir rapor hazırla-

mış ancak, devlet gerekeni yapamamış; Ermenilerin büyük bir kısmının, Rus 

etkisine girmesine engel olunamamıştır.

Ruslar,  16.  ve  17.  yy.da,  Kafkaslardaki  Müslüman  nüfusu  yerinden 

sürerek onlardan boşalan yerlere Ermenileri yerleştirerek Osmanlı’ya karşı 

kendi güvenlikleri için bir tampon bölge oluşturmuşlar; kendi güvenlikleri 

için Ermenileri kalkan olarak kullanmışlardır. Rusya, Kafkaslardaki nüfus 

dengelerini müslümanlar aleyhine değiştiriyor; Müslümanlar bu durumdan 

rahatsızlık duyuyordu.
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Çarlık  Rusya’sı  Kafkaslardaki  Gürcü  ve  Ermeni  gençlerinden  yete-
nekli olanlarını okullarına, özellikle askeri okullarına alarak Gürcülerin ve 
Ermenilerin sempatisini de kazanıyordu.

Rusların Kafkaslarda yayılarak güneye inmelerinde, özellikle Kafkas 
Ermenilerinin  önemli  yardımları  olmuştur.  Kafkas  Ermenilerini  kendine 
bağlayarak  bölgeyi  kontrol  altına  alan  Rusya, Anadolu  Ermenilerini  de 
kendine bağlamak için harekete geçmiştir. Edgar Granville, Rusların, Os-
manlı Ermenilerine olan yakınlığının sebebini şöyle özetlemektedir: “Ke-
limelerle oynamaya gerek yoktur. Rusların amacı, Anadolu’nun doğu vi-
layetlerini Rusya’ya bağlamaktır.”Edgar Granville, Rus tahrikinden önce 
Osmanlı ülkesinde hiçbir Ermeni hareketi olmadığını belirtirken; Ermeni 
yazar  Kaprielyan,  ihtilal  vaat  ve  telkinlerini  Ruslara  borçlu  olduklarını 
ifade etmektedir. 

1877 – 1887/ Osmanlı - Rus harbinde, Ermenilerin, Kafkas bölgesin-
de açıktan Rusları desteklemesi Osmanlı Devleti’nin ve Türk toplumunun 
Ermenilere bakışını  değiştirmeye  başlamıştır.  Savaş  sonunda  imzalanan, 
fakat  uygulanmayan, Ayestefanos Antlaşması’nda  Ruslar,  Osmanlı  Dev-
leti’nden Anadolu’da yaşayan Ermeniler için ıslahat yapılmasını istediler. 
Böylece Ermeni meselesi ilk defa milletler arası bir antlaşmaya konu oldu; 
yani Ermeni meselesi Ruslar sayesinde uluslar arası bir sorun haline geldi. 
Bu durum, Ermenilerin Ruslara duyduğu sempatiyi daha da artırmıştır; Er-
meniler, Rusya’nın desteği ve himayesiyle devlet kurabileceklerine inan-
maya başlamışlardır. Ermeniler bu inançla I. Dünya Savaşı boyunca, İtilaf 
Devletlerinin müttefiki gibi hareket etmişlerdir.

Rusların asıl hedefi, Anadolu’nun doğusunda kurulacak ve kendileri-
ne bağlı Ermeni Devleti üzerinden Akdeniz’e inebilmekti. Gerçekte Ruslar, 
emelleri doğrultusunda Ermenilere destek veriyor, yakın davranıyordu; bir 
başka ifadeyle Ermenileri kullanıyordu. Ermeniler de Osmanlı’dan ayrıl-
mak ve kendi emellerine ulaşabilmek için Ruslara güveniyorlardı. Hınçak 
ve  Taşnak  çetelerinin  kurulmasında  da  Rusların  parmağı  ve  desteği  ol-

muştur.
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24. Ermeni olaylarının ortaya çıkışı ve devamında İngiltere’nin 

etkisi nedir?

Rusya’dan  sonra,  Ermeni  meselesine  destek  veren  diğer  ülke  İngil-

tere’dir.  İngiltere,  önceleri,  Rusya’ya  karşı  Osmanlı  Devleti’nin  toprak 

bütünlüğünün korunmasından yana tavır takınmış; ancak Osmanlı Devle-

ti’nin yıkılacağına kanaat getirdikten sonra, bu politikasından vazgeçerek 

parçalanacağını öngördüğü Osmanlı topraklarından, pay kapma hevesine 

kapılmıştır.

İngiltere, 19. ve 20. yy.ın ilk yarısında dünyanın süper gücü olarak, 

Osmanlı  coğrafyasına  şekil  vermek  amacıyla  Ermenilerle  ilgili  proje  ve 

çalışmalar  yapmıştır.  O  dönemde  ticari,  sanayi  ve  ekonomik  açıdan  ol-

dukça güçlü olan İngiltere, Osmanlı’daki tüccar ve sanayici Ermenilerle 

yakın ilişkiler kurmuştur. İngiltere, 1878 - Berlin Kongresi’nde Osmanlı 

Devleti’nin toprak bütünlüğünü korumayı resmen bırakarak Ermeni yan-

lısı bir politika izlemeye başlamış, kongre sonunda düzenlenen metnin 61. 

maddesinde, Ermenistan’da ıslahat yapılması ve Ermenilerin Kürt ve Çer-

keslere karşı korunmasını Osmanlı’dan istemiştir. İngiltere, bu gelişmeleri 

müteakiben gecikmeden, Ermeni komitacılarına el altından silah ve para 

yardımında bulunmaya da başlamıştır. İngiltere, emelleri doğrultusunda 

Ermenileri nüfuz alanına çekmeye çalışmakta idi.

İngiltere, 1. Dünya Savaşı sırasında yapılan Ermeni tehcirini propa-

ganda malzemesi yapmış, ‘‘Mavi Kitap’’ olarak adlandırılan kitabı yayım-

lamış, Türklerin Ermenilere soykırım yaptığını iddia ederek Osmanlı Dev-

leti’ni suçlamaya başlamıştır. İngiliz istihbarat biriminin yazdırdığı Mavi 

Kitap, halen Ermenilerin en önemli propaganda kaynağı ve dayanağıdır.
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İngiltere, uzakdoğudaki sömürgelerine ulaşabilme yolunda, Rusya’yı 

engel olarak görüyordu; Rusların, Ermeniler eliyle Akdeniz’e inmelerini 

menfaatleri açısından tehlikeli buluyordu. İngiltere, Ermenileri destekle-

yerek/ kendi nüfuz alanına çekerek sömürgelerine giden Akdeniz’i güvenlik 

altına almaya çalışıyordu.

25. Ermeni olaylarının ortaya çıkışı ve devamında Fransa’nın et-

kisi nedir?

Ermeni sorununa müdahil olan devletlerden biri de, Fransa’dır. Dev-

letler, uluslar arası ilişkilerde, menfaatlerine uygun tavırlar alırlar. Fransız-

ların, Ermenilere verdiği desteğin arka planında, Osmanlı egemenliğindeki 

topraklardan pay kapma yani Fransız menfaatleri vardır. 

Fransız İhtilali’nden sonra tüm dünyaya yayılmaya başlayan bağım-

sızlık  ve  milliyetçilik  fikirleri,  Osmanlı  Ermenilerinin  milli  duygularını 

harekete geçirmekte, onları devlete karşı isyana sevk etmekteydi. Osman-

lı’nın azınlıklara tanımış olduğu millet sistemi, azınlıkların milli kültürle-

rinin devamına izin veriyor; bu sayede Osmanlı toplum yapısı içinde bu-

lunan halklar, milli benliklerini koruyabiliyorlardı. Yabancı devletler, bu 

milli ögeleri kullanarak Osmanlı egemenliği altındaki halkları kışkırtıyor 

ve Osmanlı Devleti’ni bölmek istiyorlardı. Azınlıkları, egemenlikleri al-

tında bulunan devletlere karşı kışkırtmanın en etkili ve kolay yolu, onlara 

bağımsızlık vaat etmektir. Diğer Batılı devletler gibi Fransa’da, bu politi-

kayı izlemiştir. Fransızlar, özellikle Balkanlardaki Sırp, Yunan ve Bulgar 

isyanlarını Ermenilere örnek gösteriyorlar; Ermenilerin de ayaklanarak bir 

devlet kurabileceklerini vurguluyorlardı. Fransa, Ermenilere bu yolda yar-

dımcı olmayı da vaad etmekte idi. 19. yy. Fransa’sı, Osmanlı aleyhine çalı-

şan tüm muhalif grupların toplandığı yerdir. Bazı Ermeni ileri gelenleri ile 

Fransız devlet temsilcileri arasındaki yazışmalar, Fransa’nın Ermenilerle 

olan bağlantılarını kanıtlamaktadır. Fransa, iç ve dış sebeplerle, çöküşe 
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doğru gitmekte olan Osmanlı topraklarından pay kapmak, bu topraklar-

dan yararlanmak (sömürgecilik) gayesini gütmüştür; üstelik Osmanlı’nın 

tanıdığı kapitülasyonları, ayrıcalıkları kullanarak!.. I. Dünya Savaşı’nın 

ardından Antep, Maraş, Adana bölgesinin Fransızlarca işgali, bu açıkla-

maları doğrular niteliktedir. Fransızların Anadolu’yu işgal ettikleri (1919) 

yıllarda,  gönüllü  Ermeni  lejyonları,  Fransız  ordusuna  destek  olmuşlar; 

Türklere karşı taşkınlıklarda bulunmuşlardır. Fransa, günümüzde, Ermeni 

davasına en büyük desteği veren ülkelerden biri olmaya devam etmektedir.

26. Ermeni olaylarına ve iddialarına ABD’nin yaklaşımı nasıl ol-

muştur?

Amerika Birleşik Devletleri’nin, Osmanlı Devleti’ne karşı Batılı dev-

letler gibi tarihe dayalı bir düşmanlığı olmamıştır. Coğrafya itibarıyla, Os-

manlı topraklarından oldukça uzaklarda bulunan ABD, Ermeni sorununun 

ortaya çıktığı dönemde, kuruluşunu yeni tamamlamış ve uluslar arası etkin 

bir aktör olarak öne çıkmaya başlamıştır.

1830 tarihinde ABD ile Osmanlı Devleti’nin yaptığı bir anlaşma ile 

Osmanlı hükümeti, ABD’ye, “en ziyade müsaadeye mazhar devlet” sta-

tüsü vermiştir. Bu anlaşmanın ardından ABD’li tüccarlar, misyonerler ve 

elçiler, Osmanlı topraklarında rahatlıkla hareket etmeye başlamışlar; özel-

likle Amerikan misyonerleri, Amerikan vatandaşlarına tanınan ayrıcalık-

larla kısa sürede Anadolu’ya yayılarak serbestçe faaliyetlerde bulunmaya 

başlamışlardır. Amerikalı misyonerler sayıları zamanla artacak bir şekilde, 

bir yandan Ermenilerin ABD’ye göç ederek orada bir yaşam kurmalarına 

yardımcı olmuşlar, bir yandan da Anadolu’da yaşayan Ermenilere sosyal, 

ekonomik ve eğitsel yardımlarda bulunmuşlardır. Hınçak ve Taşnak örgüt-

lerinin birbirlerine yakınlaşmasını sağlamışlardır. Amerika’nın Ermeniler-

le olan ilişkisi, daha çok Amerikan misyonerleri vasıtasıyla olmuştur. 
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Amerikan  misyonerleri,  Türkiye’den Amerika’ya  Ermeni  göçünü  ilk 

başlatan kişilerdir. Amerika’ya yerleşen Ermeniler, zamanla burada Erme-

ni diasporasını oluşturmuşlar ve Türk aleyhtarlığı yapmaya başlamışlar-

dır. Günümüzde soykırım iddialarını gündeme getirerek Türkiye karşıtlığı 

güden Amerikan disaporasının temelleri, o dönemde oluşmaya başlamıştır. 

Misyonerler vasıtasıyla Amerika’ya yerleşen Ermeniler, Amerika’da kendi 

lehlerine ve Osmanlılar aleyhine bir kamuoyu oluşturarak ABD hükümeti-

ni etkilemeye başlamışlardır.

Amerika’ya  yerleşen  Ermeniler,  kurmuş  oldukları  derneklerle,  yü-

rüttükleri  faaliyetlerle Anadolu’daki  soydaşlarına  maddi  ve  manevi  yar-

dımlarda bulunmuşlar, Ermeni davasının güçlenmesine ve devamına katkı 

sağlamışlardır.

I. Dünya Savaşı yıllarında, ABD hükümetinin temel politikalarından 

biri, self determinasyon ilkesinin kabulü ve sağlanması olmuştur. Erme-

niler, Doğu Anadolu’da nüfus üstünlüğüne sahip olduklarını iddia ederek 

ABD’den bu bölgede self determinasyon ilkesi gereğince bir Ermenistan 

kurulmasına destek verilmesini istemiştir. ABD’deki Ermenilerin Türkler 

aleyhine  başlattıkları  kampanyaların  etkisi  üzerine  Amerikan  hükümeti, 

Doğu Anadolu’ya General Harbourd başkanlığında bir heyet göndermiş; 

gönderilen bu heyet, bölgede yaptığı incelemeler sonucu Ermeni iddiaları-

nın asılsız olduğunu görmüş ve durumu rapor halinde hükümetine bildir-

miştir. General Harbourd, Ermeni propagandasının etkisi altında kalma-

mış; inceleme ve gözlemlerinde sağduyulu ve gerçekçi davranmıştır.  Zaten 

Doğu Anadolu’da,  Ermenilerin  iddialarının  aksine,  self  determinasyonu 

gerektirecek bir Ermeni nüfusu yoktu. General Harbourd başkanlığındaki 

Amerikan heyeti, bu gerçeği fark ederek hükümetine bildirmiş ve Erme-

nilerin, ABD hükümetini aldatmaya çalıştığı ortaya çıkmıştır. O yıllarda 

ABD’de başgösteren ciddi ekonomik kriz üzerine ABD, Ermeni meselesiyle 

ilgilenmeyi bırakarak kendi iç - ekonomik sorunlarına yönelmiştir.
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27. Ermeni meselesinde Ermeni din adamlarının rolü nedir?

Dini kurumların ve din adamlarının toplum üzerinde önemli etkileri 
vardır; bu etkiler küçümsenemez, inkar edilemez. Ermeni kültürünün ko-
runması, devamında ve Ermeni milli birliğinin sağlanmasında din adamla-
rının önemli gayretleri olmuştur. Tarih boyunca Ermeniciliğe öncülük eden 
ve  19.  yy.a  gelindiğinde  Ermeni  ayrılıkçı  hareketini  başlatanlar,  Ermeni 
kilisesi ve din adamlarıdır.

 Ermeni meselesi, Ermeni din adamlarının düşünceleri ve çalışmaları 
ile başlamış ve yürümüştür.  Burada özellikle şu iki isme dikkat çekelim: 
Mıgırdıç Hırımyan ve Nerses Varjabetyan. Ermenilerin Osmanlı’dan ay-
rılma ve bağımsız bir devlet kurma düşüncesi, Ermeni halkının dini lideri 
olan Patrik Mıgırdıç Hırımyan’a (1869 – 1873) ve onun yerine geçen Pat-
rik Nerses Varjabedyan’a (1874  - 1884) aittir. Mıgırdıç Hırımyan, patrik 
olarak seçilmeden evvel, Van’da papazlık yaptığı yıllarda Vasporagan (Van 
Kartalı) adlı bir gazete çıkarıyor bu gazetede Ermeni halkına Osmanlı’dan 
ayrılma ve bunun için örgütlenmeyi telkin ediyordu.  Nitekim ilk Ermeni 
ihtilalci çetesi olan Armenekan’ın, Van’da kurulması dikkat çekicidir. Pat-
rik Nerses, Osmanlı Devleti’nden Ermeniler lehine ıslahatlar yapmasını 
istemiş; ayrıca Rus ve İngiliz devlet yetkilileriyle temaslar kurarak Ermeni 
halkının bağımsızlığı için onlardan yardım beklemiştir. 

Silahlı çetelerin kurulması ve örgütlenmesi sürecinde ve Ermeni is-
yanlarında, din adamlarının öncü rol oynadığını söyleyebiliriz. Din adam-
ları, Ermeni halkını silahlı çetelere yönlendiren ve çetelere sempati uyan-
dıran kişilerin başında yer alırlar.

28. İlk Ermeni çetelerinin kurulması nasıl olmuştur?

Ermeni silahlı çetelerinin kurulmasından evvel Ermenilerin kurduğu 
bazı dernekler ve okullar, Ermeni kültürünün canlanmasına, milli bilincin 
uyanmasına zemin hazırlamışlardır. Ermeni kilisesi, Ermeni dernekleri ve 
okulları,  Ermeni  halkı  arasında  Osmanlı’dan  ayrışma  fikrini  uyandırmış 
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ve körüklemiştir. Bağımsız Ermenistan’ın ihtilal ve isyanla, silahlı müca-
dele ile kurulabileceği fikri komita dediğimiz çetelerin kurulmasına neden 
olmuştur.  Ermeni  çeteleri,  bağımsız  Ermenistan’ı  kurma  amacıyla  tarih 
sahnesine çıkmışlardır. Ermeni çeteleri, fanatik milliyetçi ve sosyalist ih-
tilalcilerin kurduğu örgütlerdir. Balkanlarda Sırp, Bulgar ve Yunanlıların 
isyan ve çete faaliyetleriyle devlet kurmaları, Ermenilere örnek olmuştur.  

İlk Ermeni çetesi Armenekan, 1885 yılında Van’da kurulmuş; sonra 
1886’da Hınçak ve ardından Taşnak çeteleri kurulmuştur. Bu çetelerden 
Armenekan  ve  Hınçak’ın  kurulmasında  Rusların  ve  Rus  Ermenilerinin 
öncülük ettiğini söyleyebiliriz. Hınçaklar, kendilerini Rusya’ya yakın his-
seden  sosyalist  Ermenilerdir.  Taşnaklar  ise  sosyalist  olmayan  milliyetçi 
Ermenilerdir. Armenekan üyeleri, daha sonra, Hınçak ve Taşnaklara ka-
tılmışlardır.  Bu çeteler, “Türk kanı dökülmeden Ermenistan kurulamaz; 
bağımsız bir Ermenistan istiyorsan, Türk komşunu öldür” fikrini slogan 
haline getirmişlerdir.

29. Ermeni Hınçak ve Taşnak çetelerinin kuruluş amaçları neler-
dir?

Ermeni  çetelerinin  amacı,  kendilerine  vaad  edilen  bağımsız  Erme-
nistan’ı  kurmaktır.  Bağımsız  Ermenistan’ı  kurabilmek  için Anadolu’nun 
doğusunda, Kafkasya’dan Akdeniz’e kadar olan bölgedeki Türk ve Müslü-
man nüfusu yok etmeyi, yerlerinden çıkarmayı hedeflemişler ve bunun için 
kan dökmüşlerdir. Hınçak (Çan Sesi) ve Taşnak Sütyun (Ermeni Devrim-
ci Federasyonu) çeteleri, yüzbinlerce müslümanı öldürmüş, bir o kadarını 
göçe  mecbur  etmişlerdir. Türk  –  Ermeni  çatışmaları,  Ermeni  çetelerinin 
saldırılarıyla başlamıştır; çetelerin saldırılarından evvel Türklerle Ermeni-
ler arasında bir çatışma yoktu. 

Çetelerin yaklaşık 30 yıllık mücadelesinin sonunda, yabancı devletle-
rin de destekleriyle, Kafkasya’da, 1918 yılında Ermenistan kurulabilmiş-
tir. Bugün Ermenistan’da Taşnak iktidarı vardır. Anadolu’nun doğusunda 
kurmayı hedefledikleri Ermenistan’ı Kafkasya’da kurabilmişlerdir; ancak 
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akılları, gözleri, halen Anadolu’nun doğusundadır; diaspora Ermenilerinin 
ve Ermenistan devlet yetkililerinin bazı açıklamaları, bunun kanıtıdır. 

Çeteler, Osmanlı Devleti’nin rakibi olan Rusya, İngiltere ve Fransa 

tarafından desteklenmişlerdir; bu ülkeler, Osmanlı Devleti’ni bölmek için 

Ermenileri kışkırtmışlar, kullanmışlardır.

   

30. İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Ermeni Hınçak ve Taşnak Ce-

miyetleri arasındaki ilişkiler nasıldı?

İttihad ve Terakki Cemiyeti, 1900’lerin başlarında kurulmuş bir cemi-

yettir; II. Abdülhamit’le araları iyi değildir. İttihad ve Terakki cemiyetinin 

ileri gelenleri ile Taşnak cemiyetinin ileri gelenleri arasında, Abdülhamit 

karşıtlığı nedeniyle 1912 yılından evvel karşılıklı yakın görüşmeler oldu-

ğunu biliyoruz. Bunlar, Sultan Abdülhamit’e karşı fikir birliği içinde, Ab-

dülhamit’e karşı aynı saftadırlar. Buna rağmen İttihatçılarla, Ermeni çete-

leri arasında tam bir güven olduğu da söylenemez. İttihad ve Terakki, diğer 

Ermeni cemiyetlerine göre Taşnaklara daha çok güveniyorlardı. Nitekim 

II. Abdülhamit’in devrilmesi ve Meşrutiyetin ilan edilmesi sürecinde, İtti-

hadçılarla Taşnaklar işbirliği yapmışlardır. Meşrutiyet meclisinde yer alan 

İttihad ve Terakki Partisi içinde Ermeni milletvekilleri bile bulunuyordu. 

Buna karşılık Hınçak ile İttihad ve Terakki’nin arası pek iyi değiIdi. Erme-

ni çete liderlerinden Antranik’in Balkan Savaşlarında (1912), Bulgarlarla 

birlikte  Osmanlı’ya  karşı  savaşması  İttihadçılar’da  Ermenilere  güvenil-

memesi  gerektiği  kanaatini  oluşturmuştur.  I.Dünya  Savaşı  yaklaştığında 

İttihad ve Terakki Cemiyeti, Taşnaklara, Doğu Anadolu bölgesinin Ruslara 

karşı birlikte savunulmasını; Ermenilerin, Ruslara karşı bir duruş içine gir-

mesini istemiş ancak Taşnaklar buna yanaşmamışlar ve bunun üzerine bu 

iki cemiyetin arası açılmıştır. Ermenilerin, Ruslarla birlikte hareket etme-

leri, İtilaf devletleriyle işbirliği ve 1915 Van isyanı, ipleri kopma noktasına 

getirmiştir. I. Dünya Savaşı başladıktan sonra Ermeni çetelerinin saldırıları 
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artınca  iktidarda  olan  İttihad  ve Terakki  Cemiyeti,  çetelerle  ilişkili  olan 

Ermenilerin tehcir ettirilmesine yönelik karar almış ve kanun çıkarmıştır. 

Tehcir,  Ermenilerin  taşkınlıklarının  artması  üzerine  İttihadçı  hükümetin 

kararı ile alınmış ve uygulanmıştır. Tehcirin uygulamaya konulması üze-

rine Ermeni çeteleri, İttihatçıların ileri gelenlerini (Enver, Talat ve Cemal 

Paşaları), hedef almış ve bunlara karşı suikastler tertiplemiştir.

31. Taşnak  ve  Hınçakların  yaptığı  komitacılık  faaliyetleri  hak-

kında bilgi verir misiniz?

Taşnak ve Hınçaklar, Ermenistan devletinin kurulmasını amaç edinmiş 

Ermeni komitalarıdır. Ermenistan’ın, isyan ve ihtilal yolu ile kurulabilece-

ğine inanmışlardır. Komitalar bir yandan silahlı, militarist eylemler yapar-

ken bir yandan da basın yayın, gazetecilik, eğitim ve propaganda faaliyet-

leri yürütmüşlerdir. Ermeni halkının silahlanmasını ve Ermeni milli birli-

ğinin kurulmasını istemişler; bunun için gayret etmişlerdir. Kısa zamanda, 

Anadolu’nun nerede ise tamamında, köylere kadar örgütlenmişler; yoğun 

bir şekilde, terörist saldırılarla Ermenistan ülküsüne ulaşmaya çalışmış-

lar; vur kaç taktikleriyle müslüman  halka, resmi kurumlara  ve güvenlik 

güçlerine yönelik saldırılar düzenlemişlerdir. Ermeniler 1882 – 1909 yıl-

ları arasında, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde, 38 isyan çıkarmışlar; kamu 

güvenliğini bozmuşlardır. Komitacılar, yabancı ülke misyonerleri, elçileri 

ve  casusları  ile  irtibatlı  olarak,  yaklaşık  800  yıl  boyunca  birlikte,  barış 

içinde yaşadıkları Müslüman halka karşı acımasız katliamlar yapmışlar-

dır. Komitacılar, Türk ve Ermeni halkları arasına düşmanlık sokmuşlar-

dır; komitacıların silahlı eylemlerinden evvel (19. yy. sonlarına kadar) bir 

Türk – Ermeni düşmanlığı ve çatışması yoktu. Türk ve Ermeni halklarının 

birbirlerine  duyduğu  güven,  komitacılık  faaliyetleriyle  ortadan  kalkmış; 

millet-i sadıka nitelemesi, millet-i haineye bu süreçte dönüşmüştür. Hınçak 

ve Taşnaklar, sadece Anadolu’nun doğusunda değil kuzeydeki ve batıdaki 

kentlerde, Anadolu’nun içlerinde ve güneyindeki kentlerde de yıkıcı, kanlı 

eylemler yapmışlardır. 
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Komitacılar,  yaklaşık  2.000.000  –  2.500.000  Müslümanın  ölümün-

den sorumludurlar; komitacıların eylemleri nedeniyle 500.000 – 800.000 

Müslüman, canlarını kurtarmak için yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda 

kalmışlardır. Özellikle I. Dünya Savaşı yıllarında İtilaf Devletleri yanında 

gerek  içerden  (arkadan)  gerekse  cepheden  (karşıdan)  Osmanlı  ordusuna 

kurşun sıkmışlar, yabancılara casusluk yapmışlardır. Ermeni okullarında 

görevli olan, komitacı zihniyete sahip Ermeni öğretmenler, Ermeni çocuk-

larına ve gençlerine ihtilalci ve isyancı fikirlerini aşılamışlar; komitalara 

yeni üyeler kazandırmaya çalışmışlar; okulları ve din adamlarıyla işbirli-

ği yaparak kiliseleri silah deposu haline getirmişlerdir. Komitalar, militan 

yetiştirme merkezleriydi. Gerek  yurt  içinde  gerek  yurt  dışında  çıkardık-

ları  gazetelerle,  yaptıkları  toplantılarla  kendi  lehlerine,  Osmanlı  Devleti 

aleyhine propaganda yapmışlardır.  Birçok kanaldan, amaçlarına ulaşmaya 

çalışmışlardır.

32. Kumkapı olayları hakkında bilgi verir misiniz?

Kumkapı olayları, Hınçakların düzenlediği; Ermeni çetecilerin, İstan-

bul’da gerçekleştirdikleri ilk eylemdir.  15 Temmuz 1890 günü Kumka-

pı kilisesinde toplanarak harekete geçmişler, silah kullanmışlar, güvenlik 

güçleriyle çatışmaya girmekten kaçınmamışlardır. Başkentte yaptıkları bu 

eylemle Batılı ülkelerin ilgisini çekmeye ve Ermeni halkına isyan ve ihtilal 

için cesaret aşılamaya çalışmışlardır.

33. Bab-ı Ali baskını nedir?

Ermeni komitacıların başkent İstanbul’da düzenledikleri en cüretkar 

eylemdir.  30 Eylül 1895 günü, 200 kadar Ermeni’nin Bab-ı Ali’ye doğru, 

çevreye silahlar atarak; saldırıp, yakıp yıkarak başlattıkları kanunsuz bir 
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eylemdir. Bu eylemle Müslüman halka ve devlete gözdağı vermek, karar-

lılıklarını göstermek, Batılı devletlerin ve kamuoyunun ilgisini çekmek ve 

müdahalesini sağlamak amaçlanmıştır.

34. Osmanlı Bankası Baskını ve Sultan Abdülhamit’e yapılan su-

ikast girişimi hakkında bilgi verir misiniz?

Osmanlı Bankası baskını, 14 Ağustos 1896 günü, Taşnakların gerçek-

leştirdiği bir eylemdir. Eylemciler, silahlar ve bombalar kullanarak banka-

yı basmışlar, güvenlik kuvvetleriyle çatışmışlardır.

Ermeni çeteciler, Yahudilerle işbirliği yaparak, 21 Temmuz 1905 günü 

Sultan II. Abdülhamit’e suikast (Yıldız suikasti) girişiminde bulunmuşlar-

dır. Sultan Abdülhamit, Cuma namazı çıkışında, zaman ayarlı patlayıcılar-

la düzenlenen bu suikastten birkaç dakikalık gecikme ile kurtulmuş; ancak 

camiden dağılmakta olan Müslümanlardan 26 kişi şehit olmuş, 58 kişi ya-

ralanmıştır. Bu suikast, Ermeniler için oldukça etkili bir reklam olmuştur. 

35. Sasun ve Van Ermeni isyanları hakkında bilgi verir misiniz?

Sasun, Siirt’e bağlı bir ilçedir; 1894 ve 1905 yıllarında, iki defa Erme-

ni isyanına sahne olmuştur.  Ermeni çeteciler, Sasun civarındaki Kürt aşi-

retlerine saldırmışlar, katliam yapmışlar, evleri yağmalamışlar, kadınlara 

acımasızca kötülük etmişlerdir. 

Ermeniler, Van’da da iki ayrı isyan gerçekleştirmişlerdir. Bunlardan 

ilki, 1 Haziran 1896 günü başlamış; Rusya’dan getirilen silahlar ve lojistik 

destekle Müslüman halka taarruz edilmiştir. Ermeni çetelerinin fikirlerine 

ve eylemlerine karşı çıkan; onların girişimlerini doğru bulmayan ve her 

fırsatta eleştiren Papaz Bogos, Ermeni çeteciler tarafından öldürülmüştür. 
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İkinci Van isyanı, I. Dünya Savaşı yıllarında, Rus ordusunun desteğiyle 

gerçekleştirilmiş ve sonuçları bakımından Ermenilerin gerçekleştirdiği en 

acı isyan olmuştur. Bununla ilgili bilgiyi aşağıda bulacaksınız.

36. 1909 Adana olayları hakkında bilgi verir misiniz?

Özellikle İngiltere ve Fransa’dan gelen gemiler, Adana’daki Ermeni 

komitacılarına silah ve mühimmat taşımakta idi. Adana, kurulacak Erme-

nistan’ın Akdeniz’e açılan kapısı olacaktı; öyle düşünülüyordu. Piskopos 

Moşeg’in  tahrikleriyle  başlayan  isyan  hızla  yayılmış,  Müslüman  halka 

yönelik katliama dönüşmüş; isyanı bastırmakla görevli Osmanlı taburları, 

isyanı güçlükle bastırabilmiştir.

Ermeniler Kayseri, Yozgat, Trabzon, Erzurum, Bitlis gibi birçok yerde 

isyan etmişler; İzmit ve Sakarya civarında eylemler yapmışlar, Müslüman-

lara saldırmışlar, can ve mal kaybına sebep olmuşlardır. Gazla yakılarak, 

balta ve satırlarla parçalanarak, başları taşla ezilerek, karınları yarılarak, 

kurşunlanarak öldürülen; ırzlarına geçilen kadınlar ve kızlar; evleri ve köy-

leri yakılan Müslümanlar olmuştur. Komitaların amacı, Müslüman nüfusu 

yok ederek, Anadolu’nun doğusunda Ermeni devleti kurmaktı.

37. Ermeni  çetelerinin  oluşturduğu  korku  nedeni  ile  bölgeden 

kaçmak  zorunda  kalan  Müslümanlar  hakkında  bilgi  verir 

misiniz?

Tehcir denince akla sadece Ermeniler gelmemeli! Ermeni saldırıları 

nedeni ile yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Müslümanların da 

olduğu göz ardı edilmemeli!.. 1880’lerin sonlarından itibaren başlayan Er-

meni saldırıları, Anadolu’nun doğusunda yaşamakta olan Müslümanların 

mal ve can güvenliklerini ortadan kaldırmıştı. İnsanlar, mal ve can güven-
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liğinin olmadığı bir yerde durmak, yaşamak istemezler. Osmanlı Devleti, 

maalesef, Ermeni isyanlarını ve saldırılarını önlemekte etkisiz kalıyordu. 

Müslüman halk, istemeyerek de olsa, taşınmaz varlıklarını geride bıraka-

rak iç/ orta Anadolu’ya doğru kaçmaya başlamıştır. Rus belgelerine göre 

yaklaşık 500.000; Osmanlı belgelerine göre yaklaşık 800.000 Müslüman, 

yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalmışlardır. Bu müslümanlar da, 

tehcir ettirilen Ermeniler kadar zorluk ve sıkıntı yaşamışlardır; bunlarında 

önemli bir kısmı yollarda telef olmuş, can vermiştir. Unutulmamalıdır ki 

Müslüman tehciri, Ermeni tehcirinden daha evvel başlamıştı!

38. I. Dünya Savaşı sırasında Ermeni çetelerinin tutumu hakkın-

da bilgi verir misiniz?

I.  Dünya  Savaşı,  uzun  süren  ve  oldukça  yıkıcı  bir  savaş  olmuştur. 

Dünya, o zaman kadar böyle bir savaş yaşamamıştı. Osmanlı Devleti, bu 

savaşta, birçok cephede savaşmak zorunda kalmış; genel seferberlik ilan 

edilmişti.  Genel  seferberliğin  ilan  edilmesiyle  eli  silah  tutan  Müslüman 

halk, evini, eşini, çocuğunu, anasını, babasını, işini… bırakarak cepheye 

gitmişti.  Müslüman  erkeklerin  cephede  olduğu  yıllarda  tarım,  ticaret  vb 

işleri aksamış; Müslümanlar ekonomik sıkıntı içine düşmüşlerdi. Güvenlik 

bakımından köyler, mahalleler erkeksiz, savunmasız kalmıştı; asker, cep-

hede  idi  ve  ortada  ciddi  bir  güvenlik  boşluğu  vardı.  Bu  durum,  Ermeni 

çeteleri için bağımsız Ermenistan hayalini gerçekleştirmek için bulunmaz 

bir fırsattı. Çetelerin acımasızca saldırıları bu yıllarda daha da artmıştır; 

her türlü saldırı, işkence, tecavüz, yakma ve yıkma, yağmalama, katliam 

eylemleri artmıştır.

 Ermeni çeteciler, Kafkas cephesinde Rus ordusuna, güneyde İngiliz 

ve Fransız ordularına destek vermişler, casusluk yapmışlar, onların safla-

rında milis güçleri oluşturarak Osmanlı ordusuna ve sivil halka saldırmış-
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lardır. 23 Eylül 1915 tarihli İngiliz Daily Chronicle gazetesi, (Ermeni ileri 
gelenlerinin iddialarına dayanarak) 120.000 Ermeni’nin kendi saflarında 
Osmanlı’ya karşı savaştığını yazmıştır; bu, çok ciddi bir rakamdır. Erme-
niler, İtilaf Devletlerinin müttefiki gibi hareket etmişler; Anadolu’nun iş-
gal edildiği yıllarda da işgal güçlerine gönüllü olarak rehberlik yapmışlar; 
gönüllü milis kuvvetleri oluşturarak işgalcilerin yanında yer almışlardır; 
Müslümanlara yönelik taşkınlıklara devam etmişlerdir.

39. Tehcire giden yolda Van isyanı hakkında bilgi verir misiniz?

Ermeniler,  Van’da  farklı  tarihlerde  iki  ayrı  isyan  çıkarmışlardır.  İlk 
Van isyanı, 1896 yılında olmuştur. Van isyanlarında Rusların parmağı var-
dır. Tehcirden önceki en şiddetli ayaklanma, 1914 - Van ayaklanmasıdır. 
Van vali vekili Cevdet Bey, Ermenilerin taşkınlık yapacağı ihbarı üzerine, 
Ermeni ileri gelenlerini uyarmış, ancak Ermeniler, uyarıları dinlemeyerek 
başlattıkları  taşkınlıklarını  artırarak  devam  etmişler;  1914’de  başlayan 
olaylar,  1915’e  sarkmıştır.  15  Nisan  1915’de  başlayan,  Rus  destekli  Er-
meni isyanı yaklaşık bir ay kadar sürmüş, tüm Van’ın yerle bir edilmesiy-
le sonuçlanmış; Van’da yüzlerce Müslüman öldürülmüş, yaklaşık 80.000 
Müslüman Van’ı terk etmek zorunda kalmıştır.Van, adeta hayalet, harabe 
şehre dönüşmüş; tamamen Ermenilerin ve Rusların eline geçmiştir; hara-
beler bugün bile görülebilir. Tehcir kararı, 1915 -  Zeytun ve Van isyanla-
rının ardından alınmıştır. Bu arada, 90.000 Osmanlı askerinin Allahuekber 
Dağlarında donarak öldüğü Sarıkamış faciası da yaşanmıştı. Bu olaylara 
bakıldığında tehcirin, ne kadar acil ve zorunlu hale geldiği anlaşılır.

40. Ermeni gönüllü alayları nasıl kuruldu?

Ermeni gönüllü alayları (tugayları) I. Dünya Savaşı yıllarında Rus – 
Kafkas ordusuna katılan/ bağlı Ermenilerden oluşan birliklerdir. General 
Antranik,  Ermeni  gönüllü  alaylarının  genel  komutanıdır.  Bunların  sayı-
sı, 100.000 – 120.000 civarındadır; bu kadar Ermeni’nin nereden ve na-
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sıl toplandığı tartışma konusudur. Ancak bu, ciddi ve büyük bir rakamdır. 
Bu Ermeni gönüllü alayları, I. Dünya Savaşı yıllarında İtilaf Devletleri-
nin  müttefiki  gibi  hareket  ederek,  Kafkas  bölgesinde,  özellikle  Rusların 
safında  Osmanlı’ya  karşı  savaşmışlardır.  Bunun  haricinde,  bir  de  güney 
cephesinde  Fransız  ve  İngiliz  orduları  yanında  yer  alan  Ermeni  lejyonu 
vardı. Bunların hepsi, Osmanlı’ya karşı savaşan gönüllü Ermenilerdir. Din 
adamlarının ve komitacıların başlattığı Ermeni ayrılıkçı hareketi, yaklaşık 
30 yıllık bir sürecin sonunda / I. Dünya Savaşı yıllarında, Ermeni halkının 

çoğunluğunun katıldığı bir harekete dönüşmüştür.

41. Zeytun (Kahramanmaraş) isyanı hakkında bilgi verir misi-
niz?

Ermenilerce, Zeytun’da iki ayrı tarihte, iki ayrı isyan tertiplenmiştir. 
İlk Zeytun isyanı, 1895 yılında Hınçakların öncülüğünde gerçekleştirilmiş 
ve bu isyanda birçok Osmanlı askeri esir alınmış; bir süre sonra bu esir 
askerlerin  tamamı  öldürülmüştür.  İsyanı  bastırmak  üzere  Zeytun’a  Os-
manlı harekatı başlatılmış, Batılı elçilerin araya girmeleri üzerine anlaş-
ma  sağlanmış,  isyan  sonlandırılmış,  elebaşıların  ülke  dışına  çıkmalarına 
izin verilmiştir. Bu isyanın elebaşıları, adeta ellerini, kollarını sallayarak 
Fransa’ya gitmişlerdir. I. Dünya Savaşı yıllarında, 1914 yılında Zeytun’da 
ikinci bir isyan çıkarılmış; isyan, 1915’e sarkmıştır. Bu ikinci isyanda Zey-
tun Fedai Alayları, terhis edilmiş yüz kadar Osmanlı askerini öldürmüş-
ler; Türk köylerine, mahalelerine, hükümet konağına saldırmışlar, isyanı 
bastırmakla  görevli  Osmanlı  taburlarıyla  uzun  süre  çatışmışlardır;  isyan 
güçlükle bastırılmıştır. Osmanlı Devleti’nin isyanları bastırmakta güçlük 
çekmeye başladığı dikkatlerden kaçmamalıdır.

42. General Antranik kimdir? Hangi faaliyetlerde bulunmuştur?

Ermenilerin ulusal kahraman ilan ettiği ve heykelini diktiği; adı, şi-
irlere  ve  marşlara  konu  olan  fanatik  bir  Ermeni  milliyetçisidir.  Gene-
ral Antranik (Ozanyan) , tam bir Türk ve Kürt (Müslüman) düşmanıdır. 
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I. Dünya Savaşı yıllarında kurulan Ermeni gönüllü alaylarının komutanlı-

ğını üstlenmiştir. Anadolu’da, Balkanlarda, Kafkaslarda Türklere yönelik 

katliam hareketlerine izin vermiş, göz yummuş; hatta bizzat katılmış; bin-

lerce Müslümanın canına kast etmiştir. 

1865  yılında  Şebinkarahisar’da  doğmuştur.  İstanbul’da  Hınçak  adlı 

Ermeni komitasına katılmış daha sonra Taşnaklar arasına girmiş ve kısa sü-

rede, örgüt içerisinde yükselerek önemli mevkilere gelmiştir. Sason ayak-

lanmasının öncülerindendir. Sason ayaklanmasından sonra Batılı ülkelerin 

arabulucuğu ile yurt dışına, Bulgaristan’a  (1906) çıkmış; burada bir Erme-

ni okulu kurulmasına emek harcamıştır. Bulgaristan’da bulunduğu yıllarda 

orada yaşayan Ermenileri örgütlemiş ve orada da bir Ermeni çetesi kurarak, 

Türklere karşı silahlı eylemler yapmıştır.  1912 Balkan Savaşı’nda Bulgar 

ordusu  ile  birlikte  Osmanlı  kuvvetlerine  karşı  savaşmış;  Balkanlardaki 

Türklere katliamlar yapmıştır.  I. Dünya Savaşı başladıktan sonra Tiflis’e 

gelerek  Rus  Kafkas  ordusu  başkomutanı  ile  görüşmüş,  Ermeni  Gönüllü 

Alaylarını kurmakla görevlendirilmiş ve bu alayların başkomutanı olarak 

tayin edilmiştir. Antranik, 1915 Van isyanını desteklemiş; Rus ordusuyla 

birlikte Doğu Anadolu’da Bitlis’e kadar ilerleyerek geçtikleri yerlerdeki 

Müslümanlara karşı acımasızca davranmıştır. Erzurum ve Bitlis’te Müslü-

man katliamına izin verdi, göz yumdu, bizzat katıldı. Bölgenin, Türklerden 

arındırılmadıkça, Ermenistan kurulamayacağına inananlardandır. 

1918 yılında kurulan Ermenistan, Osmanlı Devleti ile Batum Antlaş-

masını  imzalayınca,  Ermenistan  merkezi  yönetimi  ile  bağlarını  kopardı. 

Bu süreçte kendine bağlı birliklerle Nahcivan ve Azerbaycan bölgelerinde 

Türklere yönelik saldırılar düzenledi.  Hayatının son dönemlerini ABD’de 

geçirmiş; oradaki Ermeniler arasında büyük itibar görmüştür.
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43. Kozan milletvekili Hamparsum Boyacıyan kimdir? Hangi fa-

aliyetlere katılmıştır?

Mesleği doktorluk olan bir Ermeni çetecisidir. Adı nerede ise isyan-

larla özdeşleşmiş, Hınçak liderlerindendir. Kumkapı ayaklanması, Zeytun 

ayaklanması ve 1894 Sason isyanının öncülerindendir. 1908 yılında Kozan 

– Adana’dan milletvekili seçilerek Meşrutiyet meclisine girmiş; 1912 veya 

1915 yılına kadar milletvekili olarak çalışmıştır. İsyanlara öncülük eden; 

adı,  isyanlarla özdeşleşen  birinin  milletvekili olarak  meclise girdiği  göz 

önüne  alındığında  Osmanlı’nın  içinde  bulunduğu  vahim  durumu  düşün-

mek gerekir. 

Murat kod adı ile çete reisi olarak Müslüman katliamları yapmıştır. 

Ermeni halkının çetelere katılmasını, örgütsel direnişe destek olmalarını 

istemiş; bunun için yoğun mesai harcamıştır. 1915 yılında, milletvekilliği 

görevini bırakarak Sivas’a gelmiş ve bu bölgede Osmanlı ordusuna karşı 

gerilla  tarzı  mücadele  etmiş;  tutuklanarak  önce  hapsedilmiş  sonra  suçlu 

bulunarak idam edilmiştir.

44. Hamidiye Alayları niçin kuruldu?

Doğu Anadolu’da yaşamakta olan Türk, Kürt, Türkmen ve Yörükler-

den oluşan aşiret reisleri liderliğindeki hafif süvari alaylarıdır. 1891 yılın-

dan  itibaren  kurulmaya  başlanmış,  bugünkü  koruculuk  gibi  bir  yapılan-

madır. Düzenli bir askeri teşkilat değildir; bölgedeki aşiretlerin silahlandı-

rılmaları ile kurulmuştur.  Zamanla Erzurum, Erzincan, Van, Bitlis, Urfa, 

Diyarbakır bölgelerinde 60 civarında alay teşekkül ettirilmiştir. 

Hamidiye Alaylarının  kurulmasındaki  ilk  amaç,  bölgedeki  aşiretleri 

(1877 – 1878 Osmanlı – Rus savaşından sonra Doğu Anadolu’da otorite 

kaybına uğrayan) devlete bağlamaktı. 1896 yılında Hamidiye Alaylarına 
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yeni bir nizamname ile yeniden şekil verilmiştir. Rus ve Ermeni tehdidi-

ne karşı; özellikle Ermeni çetelerinin Doğu Anadolu’daki Müslümanlara 

yönelik saldırı ve katliamlarına engel olmak, Müslümanları korumak ve 

savunmak için oluşturulmuştur. Ermenilerin, Anadolu’nun doğusunda ba-

ğımsız bir Ermenistan kurmaya karar vermeleri ve bu amaçla eylemlere 

başlamaları üzerine Hamidiye Alayları ile Ermeniler arasında çatışmalar 

yaşanmıştır. 

45. Tehcir nedir?

Tehcir (göç), vilayet-i şarkiye (doğu illeri) denen bölgede yaşayan, ko-

mitacı faaliyetlerle ilgisi olan Ermenilerin yaşadıkları yerlerden çıkarılıp 

güneye  yani  Lübnan,  Suriye  bölgelerine  gönderilmesidir. Tehcir,  sürgün 

değil planlı bir yer değiştirmedir, nakildir. Müslüman nüfusa yönelik katli-

am ve saldırılar yapan, Osmanlı ordusunu arkadan vuran ve özellikle Rus 

orduları lehine casusluk yapan Ermenilerin, bölgeden geçici bir süreliğine 

uzaklaştırılmasıdır. 

14 Mayıs 1915 günü, I. Dünya Savaşı cereyan ederken uygulamaya 

konulan tehcir, 15 Mart 1916’da sonlandırılmıştır. Tehcir yapılmasa idi; 

bölgede Müslüman ve Ermeni ölümleri devam edecekti; Osmanlı ordusu-

nun kayıpları artacak ve belki de Doğu Anadolu, elden çıkacaktı… Teh-

cir,  dönemin  şartları  gereği,  yapılması  gereken  bir  uygulama  idi.  Hangi 

ülke olursa olsun, benzeri bir durumda Osmanlı’nın davrandığından farklı 

davranmazdı; nitekim tehcirin başka ülkelerde gerçekleştirilmiş örnekle-

ri de vardır... Ermeni komitacıları, Osmanlı Devleti’nin bütün uyarılarına 

rağmen, eylemlerinden vazgeçmiyorlardı; devlet, isyanların durdurulması 

konusunda Ermeni patriğinden de ricada bulunmuş ancak olumlu bir sonuç 

alınmamıştı; tehcirden başka yapılabilecek bir seçenek kalmamıştı.
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46.  Tehcir ettirilen Ermeni sayısı ne kadardır?

Tehcir ettirilen Ermenilerin sayısına ilişkin farklı rivayetler/ rakamlar 

vardır: Tarihçilerimiz belgelere dayalı yaptıkları araştırmalar sonucunda,  

440.000 – 700.000 arası Ermeni’nin göç ettirildiğini söylemektedirler. Yu-

suf Halaçoğlu’na göre göç ettirilen Ermeni sayısı, 438.758’dir. Zamanın 

Avrupa Ermenileri Milli Delegasyonu Başkanı olan Bogos Nubar, 1919/ 

Paris  Barış  Konferansında  tehcir  ettirilen  Ermeni  sayısının  600.000  – 

700.000 arasında olduğunu beyan etmiştir. Bogos Nubar, bu rakamları ra-

por halinde Fransa Dış İşleri Bakanlığı yetkilisi Mosieur Gout’a da iletmiş-

tir. ABD resmi kaynaklarına göre 486.000 Ermeni’ye tehcir uygulanmıştır. 

Diasporaya yakın kaynaklarda ise tehcir ettirilen Ermeni sayısının 800.000 

– 1.800.000 arasında olduğu belirtiliyor.  Ermeni diasporası, göç ettirilen 

Ermeni sayısını olabildiğince üst sınırlarda göstererek, göç sırasında ölen 

Ermeni sayısının çok fazla olduğunu ilan etme gayretindedir. 

Tehcir ettirilen Ermenilerin, nerelerden alındığı, nerelere nakledildi-

ği; nereden kaç kişinin alındığı, nereye kaç kişinin nakledildiği; nakilden 

sonra kimlerin nerelere gittikleri kayıtlarla tespit edilmiştir. Tehcir ettiri-

lenlerden bir kısmı, buralardan kendi istekleriyle Fransa, Kanada ve Ame-

rika gibi ülkelere gitmişler; bir kısmı nakledildikleri (Suriye, Lübnan gibi) 

yerlerde kalmış, geri dönmemişler; bir kısmı da savaşın bitiminden sonra 

özellikle Anadolu’nun işgal yıllarında geriye dönmüşlerdir. Geri dönenle-

re, tehcirden önce sahip oldukları bütün haklar ve varlıkları iade edilmiştir. 

Ermeni Patrikhanesi’nin tespitlerine göre (1921 yılı başlarında), savaş son-

rasında, geri dönenlerle beraber Türkiye’deki Ermeni nüfusu 644.900’dür. 

47. Tehcirin gerekçeleri nelerdir?

Öncelikle şu hususu önemle vurgulayalım: Ermeniler, sebepsiz yere 

göç  ettirilmemişlerdir;  tehcirin  haklı  ve  makul  sebepleri  vardı.  Tehci-
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rin temel gerekçesi, Ermenistan kurma düşüncesiyle Müslüman halkı ve 

Osmanlı ordusunu arkadan vuran Ermenileri, savaş sona erinceye kadar 

bölgeden  uzaklaştırmak;  oluşturacakları  zararı  önlemek  idi.  Bunu  biraz 

açacak ve detaylandıracak olursak şunları söyleyebiliriz:  Ermeni çetele-

ri  cephede  savaşan  Osmanlı  askerlerine  giden  erzak,  mühimmat  ve  tüm 

lojistik  desteğin,  cepheye  ulaşmasına  engel  çıkarıyorlardı;  düşmana  ca-

susluk yapıyorlar, köprü gibi önemli geçit yerlerini havaya uçuruyorlardı, 

savunmasız  köy  ve  semtlere  baskınlar  yapıp  yağmalama  faaliyetlerinde 

bulunuyorlar,  sivil  müslümanları  öldürüyorlardı,  düşman  saflarında  Os-

manlı ordusuna karşı savaşıyorlardı.. Ermeni çetelerinin başlattıkları yıkım 

durdurulamıyor, aksine yayılıyordu; I. Dünya Savaşı yıllarında Ermeniler, 

Anadolu’nun nerede ise tamamında ancak yoğun bir biçimde Anadolu’nun 

doğusunda topyekün isyan haline geçmişlerdi; bölgenin elden çıkma ihti-

mali vardı. Bu durumda yapılabilecek tek ve son çare Ermenilerin bölge-

den uzaklaştırılması idi. 

Tehcir Ermeni varlığını yok etme amacı gütmemekte, tekrar geri dön-

mek  üzere,  sadece  yer  değiştirme  yapılmaktadır.  Devletine  bağlı,  Müs-

lüman  halkla  barış  ve  uyum  içinde  yaşayan,  düşmanla  açık  veya  örtülü 

işbirliği içinde olmayan kimseler, yetim ve yaşlı Ermeniler tehcir ettiril-

memiştir. Tehcir yapılmasa idi, bölgede yaşanan çatışmalar nedeni ile kar-

şılıklı ölümler artacaktı; Doğu Anadolu, belki de Müslümanların elinden 

çıkacaktı.

48. Tehcirin gerçekleştirilmesiyle ilgili Osmanlı Devleti’nin aldığı 

tedbirler nelerdir?

Tehcir  için  özel  kanun  çıkarılmış  ve  tehcirin  sorunsuz  bir  biçimde 

gerçekleştirilmesi  için  planlamalar  yapılmış,  önlemler  alınmıştır.  Tehcir 

ettirilen Ermeniler için sağlık ekipleri görevlendirilmiş, iaşeleri için para 
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ayrılmış ve gönderilmiş, tehcir boyunca korunmaları için askerler görev-

lendirilmiştir. Devlet, I. Dünya Savaşı’nda cephede askere ihtiyacı varken, 

devlete isyan eden ve sivil Müslüman halkın kanını döken Ermenileri ko-

rumak için tehcir süresince asker görevlendirmesi devletin iyi niyetini gös-

terir. Ayrıca savaş ortamında, savaş ekonomisi gereği harcanacak paradan 

kısan devlet, tehcir ettirilen Ermenilerin ihtiyaçları için para ayırmıştır; bu 

da  devletin  iyiniyetini  gösterir.    Devlet,  tehcir  nakilleri  için  115  milyon 

kuruş harcamış; iaşe bedeli için de 150 milyon kuruş ayrılmıştır.

49. Tehcire tabi tutulmayan Ermeniler olmuş mudur?

Tehcir, bütün Ermenilere uygulanmamıştır. Tehcir kanunu gereği yaş-

lılar, engelliler, hastalar, yetim çocuklar, dul kadınlar ve komitalarla ilişkili 

olmayan Ermeniler tehcir ettirilmemiştir. Bu kapsamda sanayi ve ticaretle 

uğraşan, devlet memuru/ görevlisi olarak görevinin sorumluluklarını yeri-

ne getiren birçok Ermeni ve ailesine dokunulmamıştır.  Bu durum, Osman-

lı’nın şefkatini gösteren bir uygulamadır. Amerikan diplomatları ve mis-

yonerlerinin raporlarına göre tehcir ettirilmeyen Ermeni sayısı, 350.000 

civarındadır.

50. Tehcire tabi tutulmayıp başka ülkelere giden Ermeniler var 

mıdır? Bunların sayısı ne kadardır?

Kendi istekleriyle ve misyonerlerin yönlendirmesi ve yardımıyla Fran-

sa, Kanada, Amerika gibi ülkelere giden; bunların dışında Rusya’ya, Kaf-

kasya’ya yerleşen Ermeniler olmuştur. Bunların sayısı, yaklaşık 250.000 

– 300.000 civarındadır.
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51. Tehcir bir soykırım mıdır?

Tehcirin soykırım olduğu doğru değildir; tehcirde soykırım kastı da 

yoktur.  Osmanlı  Devleti’nin aldığı tüm  tedbirlere rağmen tehcir sırasın-

da ölen ve öldürülen Ermeniler olmuştur; ancak bu, asla soykırım olarak 

nitelendirilemez.  Osmanlı’nın  soykırım  yapma  isteği  olsa  tehcire  gerek 

duymadan/ tehcir masraflarına girmeden soykırım yapabilirdi. Ermenilerin 

imha edilmesi amaçlansaydı, tehcire gerek duyulmadan, bulundukları yer-

lerde imha edilebilirlerdi. Devlet, soykırım yapacağı bir ulus için üstelik 

de savaş ortamında, bütçesinden ibate ve iaşeleri için yüksek miktarda para 

ayırmaz.

52. Ermenilerin tehcir edildikleri yerler nerelerdir? Buralar ger-

çekten çöl müdür?

Ermeniler, Osmanlı toprakları içerisinde yer değiştirmeye tabi tutul-

dular; ülke sınırları dışına çıkarılmadılar ve sürülmediler. Tehcir, sürgün 

değildir;  çünkü  sürgün  gidenlere  devletin  bir  yardımı  olmaz.  Ermeniler, 

Suriye  ve  Lübnan  gibi  yerleşime  ve  insan  yaşamına  uygun/  yaşanabilir 

bölgelere yerleştirildiler; buralar çöl değildir. Ermenilere yerleştikleri bu 

yeni yerlerde, devlet tarafından ekonomik ve sosyal destek sağlanmıştır.

 ABD’li Tuğamiral Colby Chester, Eylül 1922’de The Newyork Ti-

mes’ın çıkardığı aylık Current History dergisine, ‘‘Ermenilerin gönderil-

dikleri yerlerin yaşanabilir, tatil mekanları gibi, yumuşak bir iklime sahip 

yerler’’ olduğunu yazmıştır. 

53. Tehcir sırasında Ermenilere yönelik saldırılar olmuş mudur?

Tehcir sırasında Ermenilere yönelik bazı saldırıların olduğu doğrudur. 

Osmanlı hükümeti, tehcirin sorunsuz bir biçimde yapılması için birtakım 

tedbirler almıştır; ancak alınan tedbirlere rağmen tehcir, Ermeniler için sı-
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kıntılı olmuştur. Şöyleki Ermenilerin bir kısmı çetin kış şartlarının etkisi ve 

salgın hastalıklar nedeni ile, bir kısmı da bölgede yaşayan Müslümanların, 

özellikle Kürt aşiretlerin saldırıları nedeniyle ölmüşlerdir. Yaklaşık 30 yıl 

boyunca Ermeni komitacıların zulümlerine, saldırılarına maruz kalan böl-

genin Müslüman halkı, maalesef, intikam alma düşüncesiyle tehcir ettiri-

len Ermenilere saldırmış ve onları öldürmüştür. 

54. Talat Paşa gerçekten gizlice çektiği telgraflarla Ermenilerin 

öldürülmesini istedi mi?

Ermenilere göre Talat Paşa çektiği bazı gizli telgraflarla tehcir ettiri-

len Ermenilerin hal edilmesini/ öldürülmesini emretmiştir. Aram Andonian 

adlı bir Ermeni, bu telgrafları ortaya çıkarmış; yapılan incelemelerde bun-

ların düzmece olduğu anlaşılmıştır. (Bu konuya, sonraki sorularda değini-

lecektir.)

55. Tehcir  sırasında  suç  işleyen  devlet  memurları  ve  askerler 

hakkında Osmanlı Devleti hangi cezaları vermiştir?

Tehcir sırasında Ermenilere saldıran Müslümanlar yakalanarak ceza-

landırılmıştır. Görevlerini suistimal eden, sorumluluklarını yerine getirme-

yen tehcirle görevli memurlara ve askerlere cezalar verilmiş, bir kısmına 

görevden el çektirilmiştir. Bu olaylardan dolayı 62 kişi idam cezasına çarp-

tırılmış,  1.397  kişi  de  farklı  şekillerde  cezalandırılmışlardır.  Bunlar  asla 

göstermelik değildir; devlet, tehcir sırasında bazı saldırıların gerçekleşebi-

leceğini düşünmüş ve tehcirden önce bu türden saldırılar yapacak olanların 

cezalandırılacağını duyurmuş ve gereken cezaları da vermiştir.

56. Tehcir sırasında Ermeni kayıpları ne kadardır?
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Tehcir sırasında gerçekleşen Ermeni kayıplarının ne kadar olduğuna 

dair de farklı rivayetler/ rakamlar vardır. Yusuf Halaçoğlu’nun tespitlerine 

göre tehcirde ölen Ermeni sayısı, 56.000 civarındadır. Ermeniler, olaylar 

sıcaklığını korurken 300.000 Ermeni’nin öldüğünü iddia ederlerken günü-

müzde 1.500.000 gibi çok uçuk bir rakamdan bahsetmeye başlamışlardır. 

1.500.000 rakamı doğru olamaz çünkü bir kere, tehcir ettirilen Ermeni sa-

yısı bu kadar değildir. 1.500.000 rakamı şu açıdan da doğru olamaz: Os-

manlı topraklarının tamamında bile bu kadar Ermeni nüfusu yoktu! 

Kaç kişinin, nerelerden alındıkları; bunların nerelere nakledildikleri; 

nakledilenlerin kaçının daha sonra geri döndüğü, kaçının nakilden hemen 

sonra kendi istekleriyle başka ülkelere gittikleri bugün için tespit edilmiş-

tir.. Buna göre Yusuf Halaçoğlu’nun verdiği rakamlar daha gerçekçidir. 

Ermeniler, Türkleri soykırımla suçlamak için rakamları abartmaktadırlar.

57. Ermeni olayları nedeniyle ölen Türk/ Müslüman sayısı ne ka-

dardır?

Justin MC Carthy, yaptığı incelemeler sonucunda bu yıllarda çoğunlu-

ğu Türk olmak üzere 2.500.000 Müslümanın öldüğünü beyan etmektedir. 

1980’li  yıllarda ABD  Başkanı  Reagan’ın  hukuk  danışmanlığını  yapmış 

olan Bruce Fein, ‘‘Beyaz Saray’ın 1981 yılında yaptırdığı bir araştırmaya 

göre  2.000.000  Müslümanın  öldüğünü;  olaylardaki  Ermeni  kayıplarının 

500.000 civarında olduğunu’’ açıklamıştır. Bruce Fein’in açıkladığı bu ger-

çek, Beyaz Saray’ın resmi raporlarında mevcuttur. Fein’e göre asıl önemli 

olan Ermenilerin, içinde yaşadıkları devlete ihanet etmeleri ve Ermenilerin 

kendi arşivlerini açmaya yanaşmamalarıdır. Evet, Ermeniler halen kendi 

arşivlerini  açmıyorlar;  çünkü  gerçeklerin  ortaya  çıkmasını  istemiyorlar; 

elde ettikleri ve elde etmeyi düşündükleri bazı getirileri kaybetmek istemi-

yorlar. Bu durumda Ermenilerin ve onlara destek verenlerin artık susması 

ve özür dilemesi gerekir/ beklenir.



53

100. Yılında 100 Soruda 100 Yılın Yalanı

 Her halükarda öldürülen Türk sayısı, Ermeni sayısından çok daha faz-

ladır; eğer bir soykırımdan söz edilecekse soykırımın Türklere yapıldığı 

kabul edilmelidir.

58. Vilayet-i Şarkiye muhacirleri hakkında bilgi verir misiniz?

Vilayet-i şarkiye muhacirleri, Anadolu’nun doğusunda yaşamakta iken 

Ermeni saldırıları ve Rus işgali nedeniyle yaşadıkları bölgeleri terk etmek 

zorunda  kalarak  Anadolu’nun  içlerine  sığınan  Müslüman  göçmenlerdir. 

Tehcirde Ermenilerin yaşamış olduğu sıkıntıların aynısını, vilayet-i şarki-

ye muhacirleri de yaşamışlardır. Ancak göç etmek zorunda kalan bu Müs-

lümanlardan, bunların sayısı ve yaşadıkları sıkıntılardan pek söz edilmez; 

özellikle Ermeniler veya Batılı devletler / kamuoyu, meselenin bu yönü ile 

ilgilenmezler. Tehcir  ettirilen  Ermeniler  sözkonusu  olunca  ortalığı  ayağa 

kaldıranların, Müslüman göçmenleri görmezden gelmeleri insafsızlıktır; bu 

durum insanlığa ve objektifliğe sığmaz. Göç etmek zorunda kalan Müslü-

man muhacirlerin yaşadıkları sıkıntılar da romanlara ve filmlere konu olur; 

ancak onların yaşadığı sıkıntıları gündeme getiren henüz yok!.. Adeta yok 

sayılıyorlar... 

I. Dünya Savaşı yıllarında Müslüman göçmenleri gözlemleyen Alman 

subay  Felix  Guze,  ‘‘Asıl  acınacak  olanlar Müslüman  mültecilerdir’’  de-

mekten kendini alamamıştır. Müslüman göçmenler evlerini, mülklerini, iş-

lerini, yaşadıkları yerleri Ermeni komitacıların saldırı nedeniyle terk etmek 

durumunda kalmışlar ve göç yolunda Ermeni çetelerinin saldırılarına ve 

tecavüzlerine maruz kalmışlardır. Osmanlı kayıtlarına göre 843.396, Rus 

belgelerine  göre  500.000  bölgeden  göçmek  zorunda  kalmışlardır;  buna, 

Balkanlardan göçmek zorunda kalan Müslümanlar dahil değildir; göç sıra-

sında binlerce Türk ölmüş, öldürülmüştür.
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59. Musa Dağı olayı nedir?

Musa Dağı, İskenderun bölgesi civarındadır. Verfel adında bir Yahu-

di tarafından yazılan ‘‘Musa Dağında 40 Gün’’ adlı romanda, Ermenilerin 

Türkler tarafından ne kadar baskı, zulüm ve sıkıntılara maruz kaldıkları 

anlatılır; bu roman, sonradan sinema filmi haline de getirilmiştir. Erme-

niler, bu romanı ve filmi çok önemsemekte; bu roman ve filme dayana-

rak kendilerinin mağdur edildiğini propaganda etmektedirler. Oysa gerçek 

böyle değildir. Fransızların bölgeye çıkarma yaparak işgal edeceğini duyan 

Ermeniler, devlete olan vergi borçlarını ödememişler, gönderilen memur-

ların uyarılarını da dinlememişlerdir; Fransız ordusu karşısındaki Osman-

lı ordusuna istedikleri yardımı yapmamış, Osmanlı ordusuna karşı silahlı 

direniş göstererek dağa çıkmışlar ve sonra dağı aşarak denize ulaşmışlar; 

buradan da Fransız ordusunca tahliye edilmişlerdir. 

Musa Dağı olayı, devlete isyandır; burada iddia edildiği gibi bir katli-

am sözkonusu değildir.

60. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndaki Ermenilerle ilgili madde-

ler nelerdir? Bundan ne amaçlanmaktadır?

İtilaf Devletleri, Birinci Dünya Savaşı sürerken, Osmanlı topraklarını 

paylaşmak için kendi aralarında birtakım gizli antlaşmalar yapmışlardır. 

Mondros Antlaşmasına planladıkları bu işgalleri kolaylaştıracak bazı mad-

deler koymuşlardır. Mondros Ateşkes Antlaşmasındaki 24. Madde, bu kap-

samda Ermenilerle ilgili bir maddedir. Bu maddeye göre ‘‘vilayet-i sitte’de 

(Erzurum,  Van,  Elazığ,  Diyarbakır,  Sivas,  Bitlis)  bir  karışıklık  çıkması 

durumunda İtilaf Devletlerinin bu bölgeyi işgal edebileceği’’ hükmü yer 

almaktadır. Bu madde, kurulması planlanan Ermenistan’ın sınırları olarak 

düşünülmüş ve daha sonra Sevr Antlaşmasında da gösterilmiştir. Bunu en 

çok isteyen ve destekleyen de İngiltere idi.
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61. I. Dünya Savaşı sonrası Ermeniler yurtlarına dönmüşler mi-

dir?

Tehcir  edilmelerinden  3  yıl  sonra,  dönemin  Osmanlı  Hükümeti  ta-

rafından  hazırlanan  18  Kânûn-ı  evvel  1334/  31 Aralık  1918  tarihli  geri 

dönüş kararnamesi ile Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra çıkarılan ka-

nunla Ermenilerin yurtlarına geri dönmelerine müsaade edilmiştir. Dönen 

Ermenilerin  gerek  Emval-i  Metruke  Komisyonunca  korunan  ve  gerekse 

satılan taşınmazlarını geri alabilmelerine imkan tanınmıştır. Bu kararna-

me ile ne kadar Ermeni’nin geri döndüğünü tahsisat belgelerinden tespit 

etmek mümkün olmaktadır.  Osmanlı Devleti, geri dönen Ermeniler için 

2.000.000 lira para ayırmıştır; bu, devletin iyi niyetini gösterir.

62. Tehcirden sonra Anadolu’ya geri dönen Ermeni sayısı ne ka-

dardır?

 Devletin soykırım kasdı olsaydı, Anadolu’ya dönen Ermeni olmazdı! 

Ayrıca birilerinin iddia ettiği gibi devlet, Anadolu’yu Ermenilerden arındır-

ma niyetinde olsa idi Ermenilerin geri dönmelerine de müsaade etmezdi. 

220.000 civarında Ermeni, Anadolu’ya geri dönmüştür; diğer Ermenilerin 

bir kısmı Fransa, Kanada, Amerika gibi ülkelere göçmüş bir kısmı da Lüb-

nan ve Suriye civarlarında yaşamayı tercih ederek geri dönmemişlerdir. 

Anadolu’ya geri dönen Ermenilere, herşeye rağmen, Osmanlı Devleti 

ve Türk halkı iyiniyetle davranmış, maddi ve manevi bakımdan yardımcı 

olmuştur. Patrikhane de, geri dönen Ermeniler için yardımseferberliği baş-

latmıştır. Geri dönenlerin yiyecek, içecek, giyecek, temizlik, sağlık vb ih-

tiyaçları da düşünülmüş ve gerekli yardım ve kolaylıklarda bulunulmuştur. 

(O dönemde ülkenin tamamında kargaşa olduğu; Balkanlarda ve Kafkas-

larda yaşayan Müslüman ve Türklerin de bulundukları yerlerden koparak/ 

çıkarılarak kafileler halinde Anadolu’ya sığındıkları unutulmamalıdır.)
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63. I. Dünya Savaşı sonunda Anadolu’ya geri dönen Ermenile-

rin, Türklere karşı tutumu nasıl oldu?

Tehcirden  geri  dönen  Ermenilerin,  Osmanlı  Devleti’ne  ve  Türklere 

yönelik  tutumlarının  değişmediğini  görüyoruz.  Geri  dönen  Ermenilerin 

zihniyetlerinde değişme olmamıştır. Bunu, Anadolu’yu işgal etmeye gelen 

işgal ordularını Ermenilerin sevinçle karşılamalarından ve Anadolu’nun iş-

gali sürecinde Ermenilerin Türklere karşı yaptıkları taşkınlıklardan anlıyo-

ruz...  Bir yandan da Türkleri, tehcirde kendilerine soykırım uyguladıkları 

iddialarıyla suçlamaya başlamışlar; hatta bu suçlamaları işgal yıllarında 

Anadolu’da/ İstanbul’da bulunan İtilaf Devletleri yetkililerine ileterek teh-

cirde  sorumluluğu  bulunan  Osmanlı  yetkililerine  soruşturma  açılmasını 

ve tutuklanarak Malta’ya sürülmelerine vesile oldular. Ermeniler, Anado-

lu’nun işgal edilmesi sürecinde işgal güçlerine yardımcı olmuşlar, onların 

gelişini sevinçle karşılamışlar ve onların varlığından güç alarak eskiden 

olduğu gibi Müslümanlara karşı taşkınlıklara tekrar başlamışlardır.

64. Sevr Antlaşmasında Ermeni sorunu nasıl bir hükme bağlan-

mıştı?

Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devle-

ti arasında10 Ağustos 1920 günü imzalanan Sevr Antlaşmasının 88 – 93. 

Maddeleri, Ermenilerle ilgilidir. Osmanlı Devleti’nin Ermenistan’ı hür ve 

bağımsız bir devlet olarak tanıması; Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis vila-

yetlerinin iki ülke arasında bölünmesinin ABD tarafından karara bağlanaca-

ğı, maddeler arasında yer almakta idi. Sevr Antlaşmasında, Ermenistan’ın 

kurulmasına onay verilmiştir. Nitekim dönemin ABD başkanı Wilson, bu 

vilayetlerin  Ermenilere  verilmesini  onaylamıştır.  1880’lerden  beri  kurul-

ması  düşlenen  Ermenistan,  Sevr Antlaşması  hükümlerine  göre  kurulacak 

ve Ermenistan, Karadeniz’e açılan bir devlet olacaktı. Türk milleti, Sevr 

Antlaşmasını tanımamış ve kurtuluş mücadelesini başlatmıştır; mücadele, 

öncelikle doğuda başlamıştır. 
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65. Hürriyet ve İtilaf Fırkasının Ermenilere yönelik tutumu na-

sıldı?

Hürriyet ve İtilaf Fırkası, II. Meşrutiyet döneminde (1911)  kurulmuş; 

İttihad  ve Terakki  Cemiyetine  muhalif  bir  partidir.  Doktor  Rıza  Nur  ve 

Damat Ferit Paşa, Hürriyet ve İtilaf Fırkasının önemli isimleridir. Damat 

Ferit, Hürriyet ve İtilaf Partisinin kurucu üyelerindendir.  Bu parti, İttihad 

ve Terakki’ye karşı olan mebusların birleşmesiyle kurulmuştur. Hürriyet 

ve İtilaf Fırkası Rum ve Ermenilerle yakın ilişkiler kurmuş; Kürtlere ve 

Ermenilere özerklik verme fikrini savunmuştur.

Fırka, Damat Ferit Paşa hükümetine büyük destek vermiştir.  Hürri-

yet ve İtilaf Fırkası, Anadolu’da başlatılan milli mücadeleye sıcak/ olumlu 

bakmamış, milli mücadeleye karşı bazı isyanları desteklemiştir. Bu süreç-

te, İngiliz Muhipleri Cemiyeti ile yakın ilişkiler kurmuşlar; Avrupa yanlısı 

ve mandacı bir tutum izlemişlerdir.

66. Milli Mücadele sırasında Ermeniler, Fransızlarla nasıl bir iş-

birliğine girdi?

Kilikya (Çukurova) bölgesi Ermenileri, 1918 yılından itibaren, Fran-

sızların bu bölgeyi işgal etmesinden memnun olmuşlar ve Fransızları kur-

tarıcı gibi görmüşlerdir. Ermenilerin, Fransa’nın desteğiyle devlet kurabi-

lecekleri ümitleri yeniden canlanmıştır. İşgal sürecinde Ermeniler, gönüllü 

lejyonlar  kurarak  Fransız  ordusuna  katılmışlardır.  1918  yılı  başlarından 

1919 yılı sonlarına kadar, bölgedeki Müslüman memurların yerine işgal 

kuvvetlerince  Ermeniler  görevlendirilmişlerdir.  İşgal  edilen Adana,  Ma-

raş, Urfa ve Antep civarında Ermeniler, Türklere karşı tekrardan silahlı ve 

mütecaviz eylemlere girişmişlerdir; bu eylemler, o kadar ileri gitmiştir ki 

Fransız komutanlar bundan rahatsızlık duymaya başlamışlar; ancak caydı-

rıcı bir tedbir almamışlardır. 



58

100. Yılında 100 Soruda 100 Yılın Yalanı

1920 Ankara Antlaşması ile TBMM hükümetini tanıyan Fransa, işgale 

son vererek askerlerini bölgeden çekmeye başlamış; giderlerken, ‘‘Türkler 

gelir ve sizi katleder’’ diyerek bölgedeki Ermenileri de beraberlerinde al-

mış, götürmüşlerdir.

67. Boğazlıyan kaymakamı Kemal Bey niçin idam edildi?

Kemal bey, Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarında doğru Yozgat muta-

sarrıfı ve Boğazlıyan kaymakamıdır. İttihad ve Terakki hükümetinin verdi-

ği emirle sorumlu olduğu bölgede çetecilik faaliyetlerine katılan Ermenile-

rin tehcirini başlatmıştır. Savaş sonrasında İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin 

yerine Hürriyet ve İtilaf Fırkası hükümet olunca yeni hükümet, Ermenile-

rin isteği ve ısrarı üzerine Kaymakam Kemal Bey’i tutuklamış ve İstan-

bul’a getirterek yargılamış, ‘‘Ermenileri tehcir ettirerek ölmelerine imkan 

verdiği’’ gerekçesiyle idamına karar verilmiştir. Kemal bey, savunmasında 

‘‘Masum olduğunu, verilen emri uygulayarak sorumluluk içinde görevini 

yaptığını’’ beyan etmesine rağmen 10 Nisan 1919 günü idam edilmiştir.

68. Ermenilerin sahte belge düzmeciliği hakkında bilgi verir mi-

siniz?

Ermeniler, ileri sürdükleri iddialarını doğrulamak, Türkleri suçlamak 

ve Osmanlı aleyhine propaganda yapmak için birçok sahte belgeler üret-

mişlerdir. Bunlardan biri, Andonyan belgeleri diye bilinen, Talat Paşa’ya 

atfedilen bazı gizli telgraflar ve mektuplardır. Özellikle Talat Paşa’nın giz-

lice çektiği ileri sürülen telgraflarda ‘‘Ermenilerin hal edilmesi’’ (soykırım 

uygulanması) emrini verdiği iddia edilmiş; yapılan incelemelerde bu telg-

rafların sahte olduğu anlaşılmıştır. Telgraflarda yer alan imzaların gerçek 

kişilerin  imzası  olmadığı  anlaşılmış,  telgraflarda  takvim  hataları  olduğu 
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görülmüş ve telgrafların Osmanlı’nın resmi yazışma formatına uygun ol-

madığı  fark  edilmiştir.  Kopyaları  ortada  olan  bu  telgrafların  orjinalleri, 

halen ortada yoktur. Andonian’a göre bu belgeleri, Halep’teki tehcir bü-

rosunda görevli olan Naim Bey adlı bir Osmanlı memuru, çektiği vicdan 

azabını bir nebze hafifletsin diye vermiştir. Ancak yapılan incelemelerde 

Halep Tehcir Koordinatörlüğünde bu isimle görevli bir memurun olmadığı 

da ortaya çıkmıştır.

Ermeniler,  ne  zaman  ve  nerede  çekildiği  ve  hangi  millete  ait  oldu-

ğu belli olmayan bazı fotoğraflarda yer alan cesetleri, kanıt olarak ortaya 

koyarak kendilerine soykırım yapıldığını ilan etmektedirler. Ermenilerin 

ortaya  koyduğu  belgelerin  sahte  olduğunu  kabul  ve  beyan  eden  birçok 

yabancı uzman ve tarihçi vardır. Biz bunlardan sadece ikisini örnek gös-

tereceğiz: Avustralyalı tarih profesörü Jeremy Salt, 2005 yılında Oxford 

Üniversitesi  yayınlarından  çıkan  ‘‘Büyük  Soykırım  Oyunu’’  adlı  kitapta 

yer alan Ermenilere zulümler yapıldığını gösteren fotoğrafların sahte oldu-

ğunu söylemekte; Ermenilerin sahte belgeler oluşturduğunu ifade etmek-

tedir. İskoç asıllı tarih profesörü Norman Stone da, Ermeni diasporasının 

ortaya koyduğu ve Türkleri soykırımla suçlayan belgelerin sahte olduğunu 

beyan etmektedir.

69. Lozan Antlaşmasında Ermeni sorunu nasıl halledildi?

Lozan Antlaşması, 20 Kasım 1922 – 24 Temmuz 1923 tarihleri arasın-

da iki ayrı dönem halinde çetin tartışmalarla karara bağlanmış ve imzalan-

mıştır. Lozan antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğunun onayı ve 

ilanıdır; bununla birlikte Mondros ve Sevr antlaşmaları gündemden düş-

müş, geçerliliğini yitirmiştir.

Ermeni  sorunu,  ağırlıklı  olarak,  Lozan Antlaşmasının  ilk  evresinde 

gündeme gelmiştir. İtilaf Devletleri, özellikle İngiltere, Lozan’da, Türkle-
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rin Ermenilere soykırım yaptığını kabul etmelerini ve Anadolu’nun doğu-

sunun Ermenilere verilmesini ısrarla istemişlerdir. Yoğun baskı ve ısrarlı 

taleplere rağmen Türk heyeti, Ermenilerin isteklerini ve İtilaf  Devletle-

rinin Ermenilerle ilgili isteklerini kabul etmemiştir. Sonuç olarak Lozan 

Antlaşmasında Ermenilerle ilgili hiçbir hükme yer verilmemiş ve antlaşma 

bu şekilde sonuçlandırılmıştır. Bu durumdan memnun kalmayan Ermeni-

ler, İtilaf Devletlerini, ‘‘Ermenileri yüz üstü bırakmakla suçlamışlardır.’’ 

Ermeniler günümüzde Lozan Antlaşmasının kendileri için geçersiz oldu-

ğunu dile getirerek Sevr’deki hükümlerin uygulanmasını istemektedirler.

 

70. Mavi Kitap (Blue Book) nedir? İçinde hangi iddialar vardır?

Mavi Kitap, asıl adı, “Osmanlı İmparatorluğunda Ermenilere Yönelik 

Muamele 1915 - 1916” olan; Lord James Bryce ve Arnold Toynbee isim-

li iki İngiliz yazar tarafından 1916 yılında yazılan; Ermenilerin, Ermeni 

Soykırımı iddialarına dayanak olarak gösterdikleri bir kitaptır. Kitap, 2000 

yılında ikinci defa basılmıştır. Kitapta Ermeni tehcirinin, bir soykırım ol-

duğu anlatılmaktadır.

71. Mavi Kitap’ın bilimsel yönden bir geçerliliği var mıdır?

Bilimselliğin en önemli ölçülerinden biri, şüphesiz ki objektiflik/ ta-

rafsızlıktır. Mavi Kitap’ın bu bakımdan bilimsel bir geçerliliği olduğu söy-

lenemez. Çünkü bu kitap, İngiliz Hükümetinin isteği ile Savaş Propaganda 

Bürosu (War Propaganda Bureau) tarafından hazırlanmıştır; yani bir pro-

paganda kitabıdır ve yanlıdır. 1916 yılında Osmanlı Devleti’nin İngiltere 

ile savaş halinde olduğu düşünülürse kitabın bilimsel olması beklenemez.  

Kitapta Taşnak Partisine, Patrikhaneye ve Amerikan Misyonerlere ait oldu-

ğu iddia edilen genellikle anı ve mektup niteliğinde belgeler kullanılmış-



61

100. Yılında 100 Soruda 100 Yılın Yalanı

tır. Tehcirin henüz yaşandığı dönemde, bu kişi ve kurumlara ait belgelerin 

tarafsız olması beklenemez. 1925 yılında İngiliz Dış İşleri Bakanı Austin 

Chamberlain, Lordlar Kamarasında yaptığı bir konuşmada, Mavi Kitap’ı 

eleştirerek bu kitabın, ‘‘tamamen temelsiz ve savaş propagandası amacıyla 

hazırlanmış’’ doluğunu itiraf etmiştir.

72. Mavi Kitap’a karşı Osmanlı Devleti hangi kitabı yayımlamış-

tır?

Mavi  Kitap’ın  yayınlanmasından  sonra  Osmanlı  Devleti,  ‘‘Ermeni 

Komitelerinin Âmâl ve Harekât-ı İhtilâliyesi (İlân-ı Meşrutiyetten Evvel 

ve Sonra)’’ adında bir kitap yayımlamıştır; bu kitapta Ermeni komitelerinin 

teşekkülü, Ermeni isyanları ve Ermenilerin Türklere yaptıkları mezalimler 

anlatılmıştır; Mavi Kitap’a göre daha gerçekçi ve daha ciddi, belgelere da-

yalı bir kitaptır.

73. Mavi Kitap’ta yer alan iddialara karşı tarihçiler hangi cevabı 

vermektedirler?

Mavi Kitap’ta yer alan iddialara birçok tarihçi tepki göstermiştir. Bu 

tarihçilerin başında Amerikalı Profesör Justin Mc Carthy gelmektedir. Mc 

Charty, birçok yazısında ve konuşmasında Talat Paşa’nın Ermenilerin kat-

ledilmesi yönünde bir emrinin bulunmadığını; Mavi Kitap’ta geçen birçok 

ismin,  gerçekte  var  olmadığını;  tehcir  meselesinde  Osmanlı  Devleti’nin 

haklı olduğunu belirtmiştir. Kamuran Gürün de, yazdığı ‘‘Ermeni Dosya-

sı’’ isimli eserde Mavi Kitap’ın İngiliz propaganda aracı olduğunu ve içeri-

ğinin, doğrulanmamış belge ve bilgilerden oluştuğunu kanıtlamıştır.
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74. Andonian Belgeleri meselesi nedir?

Aram Andonian  adlı  bir  Ermeni’nin  yazdığı  İngiltere  ve  Fransa’da 

1919 - 1920 yıllarında yayınlanan, Türkçe adı, ‘‘Naim Beyin Anıları: Er-

meni Tehciri  ve  Katliamları  ile  ilgili  Resmi Türk  Belgeleri’’  olan  kitap, 

Andonian  Belgeleri  olarak  bilinir.  Kitapta  elli  kadar  belge  ile  Osmanlı 

Devleti’nin tehcir edilen Ermenileri kasıtlı olarak yok etmeye çalıştığı is-

patlanmaya çalışılmaktadır.

75. Andonian  belgelerinde  yer  alan  iddialara  karşı  tarihçiler 

hangi cevabı vermektedirler?

İlk olarak, Andonyan’ın eserinde bahsettiği belgelerin asılları ortada 

yoktur; bu sebeple asılları ortada olmayan bu belgeler, tarihçiler tarafın-

dan kaynak olarak kullanılmamaktadır. Şinasi OREL ve Süreyya YÜCE 

tarafından yazılan, ‘‘Ermenilerce Talat Paşa’ya Atfedilen Telgrafların Ger-

çek Yüzü’’ isimli eserde, Halep Valisi Abdülhalik Bey’e ait olduğu söyle-

nen imzaların sahte olduğu; Osmanlı Devleti’nin kullandığı şifrelemenin 

Andonyan’ın bahsettiği şifrelemeden farklı olduğu; belgelerde kullanılan 

kağıdın  Osmanlı  Devleti’nin  resmi  yazışmalarda  kullandığı  kağıtlardan 

olmadığı;  belgelerde  verilen  tarihlerde  kronolojik  sapmalar  olduğu  gibi 

durumlar ispatlanmıştır. Ayrıca Ermeni soykırımı iddiasını savunan Taner 

AKÇAM da, bu belgeler hakkında önemli itirazlar olduğunu kabul etmek-

tedir. Kısacası, bu belgeler, güvenilir bulunmamıştır.

76. Dönemin Amerika’nın İstanbul Büyükelçisi Henry Morgent-

hau’nun iddiaları nelerdir?

Henry Morgenthau, 1913 - 1916 yılları arasında İstanbul’da, ABD bü-

yükelçisi olarak görev yapmış bir kişidir. Kendi adına, 1919 yılında yayın-
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lanan “Büyükelçi Morgenthau’nun Öyküsü” isimli eserde, Osmanlı Dev-

leti’nin I. Dünya Savaşı’nı fırsat bilerek Ermenileri yok etmek istediğini; 

Ermenilere insanlık dışı muamelelerde bulunulduğunu; Ermeni kadınların 

haremlere kapatıldığını; Ermeni kız çocuklarının ahlaksızlığa sürüklendi-

ğini; Ermenilerin tehcir sırasında kasıtlı olarak aç ve susuz bırakıldığını id-

dia etmiştir. Morganthau’nun Öyküsü adlı kitap, Ermenilerce, ‘‘çok değerli 

bir kitap’’ olarak anılır.

77. Henry  Morgenthau’nun  iddialarına  karşı,  tarihçiler  hangi 

cevabı vermektedirler?

Birçok tarihçi Morgenthau’nun iddialarının geçersiz olduğunu belirt-

miştir. Örneğin Princeton Üniversitesi Tarih Profesörlerinden Heath Lowry, 

‘‘The Story Behind Ambassador  Morgenthau’s Story’’ (Büyükelçi Mor-

genthau’nun Öyküsünün Perde Arkası) adlı çalışmasında Morgenthau’nun 

eserinin Türk  ve Alman  aleyhtarı  bir  savaş  propaganda  ürünü  olduğunu 

kanıtlayarak Ermeni soykırımı iddialarını reddetmektedir. Amerikalı tarih-

çilerden  Hary E. Barnes, 1927 yılında yayınlanan  ‘‘The Genesis of the 

World War: An Introduction tothe Problem of War Guilt’’ kitabında;  Sid-

ney B. Fay ise 1928 yılında yayınlanan  ‘‘The Origins of the World War’’ 

isimli kitaplarında Morgenthau’ya atefedilen “Büyükelçi Morgenthau’nun 

Öyküsü” isimli kitabın fabrikasyon - uydurma olduğunu ifade etmişlerdir. 

Araştırmacı Şükrü Server Aya’da ‘‘Preposterous Paradoxes of Ambassador 

Morgenthau’’ (Büyükelçi Morgenthau’nun Mantık Dışı Çelişkileri) isim-

li eserinde Morgenthau’nun İstanbul’da Şimavonyan ve  Andonyan isimli 

Ermeni tercümanlarından elde ettiği “duyumları” kaleme aldığını belirt-

miştir.



64

100. Yılında 100 Soruda 100 Yılın Yalanı

78. Soykırım  kelimesinin  karşılığı  olan  ‘‘genocide’’  kelimesini, 

uluslararası hukuk  açısından açıklar mısınız?

 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edi-

len, “Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılma-

sı Sözleşmesi”nin 2. Maddesine göre:

Soykırım milli, etnik, ırki veya dini bir grubun, kısmen veya tümüyle, 

yok etmek kastıyla, aşağıdaki fiillerin işlenmesidir:

a.  Grubun mensuplarını öldürmek,

b. Grup mensuplarına ciddi bedensel veya psikolojik zarar vermek,

c.  Grubun hayat şartlarını kasıtlı olarak etkileyerek maddi varlığının 

kısmen veya tamamen yok olmasına yol açmak,

d. Grup içinde doğumları önlemek amacıyla önlemler dayatmak,

e.  Grubun çocuklarını bir başka gruba zorla nakletmek

İlk olarak tehcir sırasında meydana gelen Ermeni ölümleri, bu mad-

de kapsamında değerlendirilemez; çünkü tehcir uygulamasında “yok etme 

kastı” bulunmamaktadır. İkinci olarak tehcir edilen Ermeniler, sözleşmede 

bahsedilen 4 grup (milli, etnik, ırki ve dini) arasında yer almayıp siyasi 

grup olarak değerlendirilmelidir. Nitekim yalnızca Rus ordularının ilerle-

me hattı üzerinde olan ve düşmana yardım eden, komitacı Ermeniler tehcir 

edilmiştir. 

ABD’li tarih Prof. Stanford Shaw, ‘‘Ermenilere yönelik soykırım yok-

tur’’ demiştir. Yine ABD’li tarihçi Prof. Bernard Lewis de, ‘Ermenilerin 

öldürülmesi, bir soykırım değil savaşın yan ürünüdür’’ demiştir. (Bu iki bi-

lim adamı, Ermenilerin yoğun tepkilerine maruz kalmışlar; hatta Stanford 

Shaw’ın  evine  Ermenilerce  saldırı  düzenlenmiştir.) Ayrıca  Ermeni  bilim 

adamı Hovannesian, 1982 yılında Almanya – Münih’te düzenlenen ‘‘Dün-

ya  Ermenilerin  Kongresi’’nde  ‘‘Soykırım  ispatlanamamıştır;  bu  sebeple 

hukuken geçersizdir’’ itirafında bulunmuştur.
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79. Osmanlı Devleti’nin tehcir olayını soruşturmak için tarafsız 

ülkelerin  hukukçularından  bir  komisyon  kurulması  teklifi, 

İngiltere tarafından niçin kabul edilmedi?

Avrupa  devletlerinin  Osmanlı  Devleti’nin  Ermeni  katliamı  yaptığı 

iddiaları  üzerine  Osmanlı  Devleti,  13  Şubat  1919  tarihinde  tehcirin  ne-

denlerini tespit etmek üzere kurulacak soruşturma komisyonlarına tarafsız 

hukukçuların iştiraklerinin sağlanması hususunda İsveç, Hollanda, İspan-

ya, Danimarka hükümetlerine bir nota vermiştir. Ancak bu devletler, İngil-

tere’nin etkisi ile 6 Mayıs 1919 tarihinde komisyona katılmayacaklarını 

bildirmişlerdir. İngiltere’nin bu komisyonun kurulmasını istememesinin en 

önemli nedeni, Osmanlı Devleti üzerindeki baskıyı devam ettirme isteğidir. 

Ayrıca  bu  komisyon  kurulduğu  ve  incelemelerini  tamamladığı  takdirde, 

İngiltere’nin, Amerikan kamuoyu üzerinde Alman ve Osmanlı düşmanlı-

ğını körüklemek için Ermeni meselesi üzerinden yaptığı bütün propaganda 

çalışmalarının da açığa çıkacak olması İngiltere’yi telaşlandırmıştır.

80. Ermeniler 24 Nisan’ı niçin soykırım günü olarak anmakta-

dırlar? 24 Nisanda neler oldu?

24 Nisan 1915 günü, Osmanlı Devleti tarafından, Ermeni komitala-

rının kapatılması ve komitacıların tutuklanması kararının alındığı gündür. 

Günümüzde bazı çevreler ve özellikle Ermeni diasporası tarafından, Er-

meni Soykırımını Anma Günü olarak kutlanan; Ermenilerin ulusal anma 

günlerinden biridir. 24 Nisan 1915 tarihinden itibaren, kısa sürede, 2.345 

Ermeni komitacı tutuklanarak sürgün edilmiştir. Komitacıların tutuklana-

rak sürgün edilmelerinin nedeni, Ermeni halkını devlete karşı isyana teşvik 

etmeleri ve isyana karışmış Ermenilerle işbirliği içinde olmaları ve terö-

rist faaliyetlerde bulunmalarıdır. 24 Nisan kararının alınmasındaki en bü-

yük/ önemli etken, Osmanlı Devleti’nin savaşta olduğu dönemde 17 Nisan 

1915’te Ermenilerin Van İsyanı’nı başlatmaları olmuştur. 
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81. Tehcir kararını alan Osmanlı’nın üç paşası Enver, Cemal ve 

Talat Paşalar nasıl şehit olmuşlardır? 

Talat Paşa, 15 Mart 1921 tarihinde Berlin’de Tehleryan isimli Ermeni 

komitacının suikasti sonucu şehit olmuştur. Cemal Paşa, 21 Temmuz 1922 

tarihinde Tiflis’te Sergo Vartanyan  ve Karakin Lalayan isimli iki Ermeni 

komitacının suikasti ile şehit olmuştur. Enver Paşa, 4 Ağustos 1922’de Ta-

cikistan’da Rus kuşatmasını yarmak isterken (Rus ordusuyla çarpışırken) 

şehit olmuştur.

82. Ermenilerin Atatürk’e  yönelik  suikast  girişimleri  hakkında 

bilgi veriniz?

Ermeniler,  tehcirde  rol  oynadığını  düşündükleri  paşaların  yanı  sıra 

“Büyük  Ermenistan”  hayalinin  önünde  engel  olarak  gördükleri  bütün 

devlet adamlarına suikast planlamışlardır. Bu devlet adamlarından biri de 

Mustafa Kemal Atatürk’tür. 1924 yılının Ekim ayında, Yunanistan’da ör-

gütlenmiş olan 5 Ermeni komitacı, Mustafa Kemal’e suikast düzenlemek 

üzere İstanbul’a gelmişlerdir. Gelen istihbarat doğrultusunda, harekete ge-

çen polis, bir grup Ermeniyi tutuklamıştır. Yapılan yargılamalar sonucun-

da, Manok Manukyan isimli Ermeni idam edilmiştir. 26 Eylül 1927 günü 

İstanbul’da, Altunyan çetesi olarak adlandırılan bir grup Ermeni’nin Ata-

türk’e yönelik suikast girişimi engellenmiş ve suikastçilerle polis arasında 

çıkan çatışmada 3 suikastçi öldürülmüştür.

83. Diaspora ne demektir?

Diaspora bir etnik grubun, asıl ülkelerinden uzakta, farklı bir ülkede 

asimile olmadan varlığını sürdüren kolu/ grubu demektir; sadece Ermenile-

re has bir kavram değildir, Yahudi diassporası vb vardır. Ermeni diasporası 

sözü ile Ermenistan, İran ve Türkiye dışındaki Ermeniler kast edilmektedir 

ki; bugün bunların sayısının, 3.000.000 civarında olduğu söylenmektedir.
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84. Diaspora Ermenileri ve faaliyetleri nelerdir?

Ermeni diasporası, Türkleri soykırım yapmakla suçlamakta veTürkiye 

üzerinde uluslar arası baskı kurmaya çalışmaktadır. Ermeni diasporasının 

en güçlü olduğu dört ülke Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya 

ve İngiltere’dir. Bunlar içerisinde ‘‘Armenian Assembly of America’’ (Ame-

rikan Ermeni Heyeti), başı çekmektedir.  Amerika’da bulunan Diaspora 

Ermenileri, yaptıkları çalışmalarla Amerika’da çok sayıda eyalette Erme-

ni Soykırımı iddialarını kabul ettirmişlerdir.  Fransa Diaspora Ermenile-

ri’nin çabası ile Fransa, 18 Ocak 2001 tarihinde soykırım iddialarını res-

men tanımıştır. Yine diasporanın çabası ile Almanya da, Ermeni tehcirini 

soykırım olarak tanımlamıştır. İngiltere’de de diaspora faaliyetleri devam 

etmektedir. Ancak İngiltere, henüz, soykırım tanımlaması yapmamıştır. Bir 

soykırım endüstrisi oluşturmuş olan diaspora Ermenileri akademik çalış-

malar, eğitim çalışmaları, kültürel çalışmalar, kitap yayınları, film çekim-

leri, Ermenice ve yabancı dillerde müzik albümleri, konferanslar, tiyatro-

lar  hazırlayarak  ve  hazırlatarak,  soykırım  anıtları  diktirerek  devletlerin 

ve kurumların soykırım tanımlaması yapmaları için kamuoyu oluşturmaya 

çalışmaktadırlar.  Diasporanın  çalışmaları,  Türklere  yönelik  olumsuz  tu-

tumlar/ önyargılar oluşmasına vesile olmaktadır.

85. Ermeni diasporasının çalışmalarıyla Ermeni soykırım iddia-

larını tanımış / kabul etmiş olan ülkeler hangileridir?

Ermenistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Fransa, Rusya, İtalya, Uru-

guay,  Arjantin,  Kanada,  Ermeni  soykırım  iddialarını  kabul  etmişlerdir. 

Bunların haricinde ABD Temsilciler Meclisi, Papalık (Vatikan) ve Avrupa 

Parlamentosu’da soykırım iddialarını kabul etmişlerdir.
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86. Ermeni soykırımı anıtları, nerelerde ve ne maksatla dikilmiş-

lerdir?

Bugün 26 ülkede 143 adet Ermeni soykırımı anıtı dikilmiştir; bu anıt-

ların dikilmesinde en büyük rol, Ermeni disaporasına aittir. Soykırımı ka-

bul eden ülkelerin dışında Bulgaristan’da, Avusturya’da, İngiltere’de, Bel-

çika’da, Brezilya’da, Almanya’da, Yunanistan’da, İsrail’de, Lübnan’da ve 

İsviçre’de Ermeni soykırım anıtları dikilmiştir. Diasporaya göre anıtların 

dikilme amacı, Ermeni soykırımını unutturmamaktır.

87. Fransa’nın, Ermeni soykırımı inkârını suç sayması hakkında 

kanun için neler söyleyebilirsiniz?

Fransız  Parlamentosu,  2001  yılında  51  milletvekili  (Fransız  Ulusal 

Meclisi  577  kişiden  oluşmaktadır)  ile  soykırım  tanımlaması  yapmıştır. 

Fransa, 2006 yılında Ermeni iddialarının inkarının suç sayılmasını öngö-

ren bir yasa teklifini onaylamıştır. Ancak Cumhurbaşkanı Sarkozy, teklifin 

senatoya  gelmesini  engellediği için  teklif  yasalaşmamıştır.  2011 Yılında 

yine Fransız Ulusal Meclisi, 577 Milletvekilinden 70’inin katıldığı bir oy-

lamada “Ermeni Soykırımının varlığının inkar edilmesi, aşağılanması ve 

önemsizleştirilmesi gibi davranışlarda bulunanların 1 yıl hapis ve/veya 45 

bin Avro para cezası ile mahkum edilmesini” kabul etmiştir. Senato’dan da 

geçen karar, muhalif senatörlerin Anayasa Konseyi’ne başvurması üzeri-

ne konsey tarafından düşünce ve ifade özgürlüğü, bilimsel araştırma öz-

gürlüğü, iletişim özgürlüğü ile suç ve cezanın yasallığı ilkesini ihlal ettiği 

gerekçeleriyle yasalaşmadan iptal edilmiştir. Açıktır ki, bu kanun düşünce, 

söz ve araştırma ve tartışma özgürlüğünü engelleyen bir kanundur ve ke-

sinlikle insan haklarına aykırıdır.
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88. 1970’li yıllarda ortaya çıkan Ermeni terör örgütleri ve amaç-

ları hakkında bilgi verir misiniz?

1970’li yllarda ASALA, daha sonra ondan kopma ASALA-RM, JCAG 

(Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları) ve NAR (Yeni Ermeni Direnişi) 

adlı Ermeni terör örgütleri kurulmuştur. Bu örgütlerin ortak amacı, Ermeni 

soykırımının  intikamını  almak  ve  uluslar  arası  kamuoyunda  Ermeni  da-

vasına dikkat çekmektir. Söz konusu örgütler, bu amaçlarla birçok ülkede 

Türklere, Türk derneklerine, bankalarına ve elçiliklere yönelik terörist ey-

lemler düzenlemişler; bu eylemlerinde, masum birçok insanı öldürmüş ve 

yaralamışlardır. Bu süreçte 21 ülkenin 38 kentinde 110 saldırı gerçekleş-

tirmişler; eylemlerinin 39’u silahlı, 70’i bombalı ve biri de işgal şeklinde 

olmuştur. Ermeni saldırıları sonucunda, 42 Türk diplomatı ve 4 yabancı 

ölmüş; 15 Türk ve 66 yabancı yaralanmıştır. Ermeni terörü, 1984 yılında 

ABD ve Avrupa kamuoyunun gösterdiği tepkiler üzerine kesilmiştir. ASA-

LA-RM’nin kurucularından olan ABD’li Ermeni Monte Melkonyan, daha 

sonra Ermenistan’a geçerek Karabağ’ın işgali ve Hocalı katliamında baş-

rolde olmuştur.

89. ASALA terör örgütü nasıl kuruldu? Şehit olan diplomatları-

mız kimlerdir?

1970’li yıllarda adı en çok duyulan Ermeni örgütü, ASALA’dır. Arme-

nian Secret Army for the Liberation of Armenia (Ermenistan’ın Özgürlüğü 

için Ermeni Gizli Ordusu), 1975 yılında Lübnan’da Agop Agopyan adlı bir 

Ermeni tarafından kurulmuş; aşırı solcu ve milliyetçi bir örgüttür. Türk dip-

lomatlara karşı giriştiği eylemlere (kuruluşundan daha önce) 1973 yılında 

başlamıştır. ASALA, kuruluşunda fikri ve manevi kaynak olarak Hınçak’ı 

temel almıştır. Örgütün Lübnan, Suriye ve Güney Kıbrıs’ta kampları; İn-

giltere, Fransa, Yunanistan ve ABD’de şubeleri vardı.
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Örgüt,  Türk  diplomatlarına  yönelik  eylemlerinde  isimleri;  Mehmet 

BAYDAR,  Bahadır  DEMİR,  Daniş  TUNALIGİL,  İsmail  EREZ,  Talip 

YENER,  Oktar  CİRİT,  Taha  CARIM,  Necla  KUNERALP,  Beşir  BAL-

CIOĞLU, Ahmet BENLER, Yılmaz ÇOLPAN, Galip ÖZMEN, Neslihan 

ÖZMEN, Şarık ARIYAK, Engin SEVER, Reşat MORALI, Tecelli ARI, 

M.  Savaş YERGÜZ,  Cemal  ÖZEN,  Kemal ARIKAN,  Kani  GÜNGÖR, 

Orhan GÜNDÜZ, Erkut AKBAY, Atilla ALTIKAT, Bora SÜELKAN, Na-

dide AKBAY, Galip BALKAR, Dursun AKSOY, Cahide MIHÇIOĞLU, 

Işık YÖNDER, Erdoğan ÖZEN, Evner  ERGUN, Çetin GÖRGÜ, Çağlar 

YÜCEL, Haluk SİPAHİOĞLU olan vatandaşlarımızı şehit etmiştir.

90. PKK,  ASALA’nın devamı mıdır?

PKK  ve  ASALA,  aynı  yıllarda  ortaya  çıkmış  iki  terör  örgütüdür. 

ASALA’nın açıkça bir Ermeni örgütü olduğu bilinmektedir; PKK (Partiya 

Karkeren Kurdistan - Kürdistan İşçi Partisi) ise Kürtçü bir karakterdedir.  

1974  yılında Apocular  olarak  tanınan  grup,  1978  yılında  PKK  adını  al-

mıştır. ASALA, eylemlerine daha önce başlamakla birlikte, 1975 yılında 

kurulmuştur. İdeolojik alt yapıları Marksist - Leninist bir temele dayanan 

bu örgütlerden ASALA, 1983 yılında gerçekleştirdiği Paris Orly Havaalanı 

katliamından sonra Ermeni meselesinin en büyük destekçisi olan Fransa 

tarafından da tepki görmüş; 1984 yılından sonra eylemlerini sonlandırmış-

tır. Tam da bu dönemde PKK, 1984 yılında ilk büyük eylemi olan Eruh 

ve Şemdinli baskınlarını gerçekleştirmiştir. İki örgütün ideolojik ortaklı-

ğı  ve Türkiye  Cumhuriyeti’ne  zarar  verme  amaçları  dikkate  alındığında 

ASALA’nın  eylemleri  biterken  PKK’nın  eylemlerinin  başlaması;  PKK 

kadroları içinde birçok Ermeni’nin varlığı “PKK, ASALA’nın devamıdır” 

çıkarımını kolaylaştırmaktadır. 
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1970 sonrasında en etkin Ermeni terör örgütü olan ASALA, Türk dev-

leti ve milletini hedef alarak kanlı eylemler gerçekleştiren Marksist/ Kürt-

çü bir örgüt olan PKK (Kürdistan İşçi Partisi) ile de bir dönem işbirliğine 

gitmiştir.

8 Nisan 1980 günü, ASALA ile Kürdistan İşçi Partisi (PKK), Lübnan’ın 

Sidon kentinde birlikte bir basın toplantısı düzenlemiş ve bu iki örgüt, Tür-

kiye’ye karşı birlikte hareket edeceklerini duyurmuşlardır. PKK’nın eylem-

lerinin yoğunluk kazanmaya başlaması ile ASALA’nın yavaş yavaş orta-

dan kaybolması, aynı döneme rastlamaktadır ki;  bu, PKK’nın ASALA’nın 

devamı olduğu şüphelerini doğurmuştur. 

PKK - Ermeni ilişkisine dair,  10 Temmuz 1994 tarihli Türkiye gaze-

tesinde yer alan, zamanın Olağanüstühal Valisi Ünal Erkan’ın şu ifadeleri 

dikkat çekicidir:  “Bu güne kadar ele geçirilen toplam 8.000 PKK mili-

tanından, önemli bir bölümü Ermeni çıktı.” 10 Ağustos 1993 tarihli Gün 

gazetesinde, PKK içinde 11 ayrı ülkeden terörist bulunduğu, bunlardan ele 

geçirilenlerin 93’ünün Ermeni olduğuna ilişkin bir haber yer almaktadır. 

PKK ile ASALA’nın Lübnan’da ilan ettikleri Türkiye’ye karşı birlikte mü-

cadele etme kararının uygulandığı görülmektedir. 

91. Osmanlı arşivleri araştırmalara açık mıdır? 

Osmanlı Arşivleri bütün araştırmacılara açıktır. Türkiye Cumhuriyeti 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla Osmanlı Devleti’nde yaşa-

yan Ermenilerle ilgili belgeler –tehcir dahil- yayınlanmaktadır. Sözkonusu 

belgeler, kurumun internet adresi olan www.devletarsivleri.gov.tr adresin-

de ücretsiz ve ulaşım kolaylığı içerisinde tüm dünyaya sunulmaktadır.
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92. Azerbaycan - Ermenistan ilişkileri nasıldır? Karabağ sorunu 

nedir?

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Er-

menistan, 23 Ağustos 1991; Azerbaycan ise 30 Ağustos 1991 tarihlerinde 

bağımsızlıklarını  ilan  etmişlerdir. Ancak  iki  devletin  ilişkileri,  1988’den 

itibaren Dağlık Karabağ Bölgesi nedeniyle sürekli gergin olmuştur. Erme-

nistan, 1988 yılında Azerbaycan’a ait özerk bir bölge olan Dağlık Kara-

bağ’ı kendisine bağlamak istemiş; buna karşılık Azerbaycan, 1989 yılında, 

Dağlık Karabağ’ın özerlik statüsüne son verdiğini açıklamıştır. Bu durum 

bölgede Azeri - Ermeni çatışmalarına neden olmuş; Dağlık Karabağ’da bu-

lunan Ermenilerden oluşan ayrılıkçı bir grup, 1991 yılında bağımsızlığını 

ilan etmiştir. Bu bağımsızlık, Ermenistan dahil hiçbir devlet tarafından ta-

nınmamıştır. Ermenistan, 8 Mayıs 1992 tarihinde Dağlık Karabağ’ı işgal 

etmiştir. Ermeni işgaliyle başlayan çatışmalar, 1994 yılına kadar sürmüş-

tür. 1994 yılında gayri resmi bir ateşkes sürecine girilmiştir. Günümüzde 

Dağlık  Karabağ  ve  çevresi  dahil  olmak  üzere Azerbaycan  topraklarının 

yaklaşık 1/5’i Ermenistan’ın işgali altındadır. Ermenistan, işgalin hukuk-

suz olduğunu kabul etmekte; ancak bu durumu, savunma hakkı olarak gös-

termeye çalışmaktadır. Dağlık Karabağ sorunu, Azerbaycan’ın milli mese-

lesi olarak her türlü barış görüşmesinde ön planda tutulmaktadır.

93. Hocalı Katliamı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Hocalı Katliamı, 26 Şubat 1992 tarihinde, Rus 366. Mekanize Ala-

yının desteği ile Azerbaycan’a bağlı Dağlık Karabağ’da bulunan Hocalı 

Kasabası’na giren Ermenilerin yaptığı katliamdır. 83’ü çocuk, 106’sı ka-

dın olmak üzere 613 sivil kişi Ermeniler tarafından katledilmiştir. Ancak 

daha sonra cesetler üzerinde yapılan incelemeler, bu durumun yalnızca bir 

öldürme olayı olmadığını aynı zamanda Azerilere çeşitli işkencelerin de 
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(gözlerinin oyulduğu, vücutlarının yakıldığı, bedeninin deşildiği, kafaların 

kesildiği gibi) yapıldığını göstermiştir. Katliamda başrolde olan ve Ermeni 

birliklerine  komuta  eden  Monte  Melkonyan, ASALA-RM’nin  kurucula-

rındandır. Katliam nedeniyle binlerce insan, Hocalı Kasabası’nı terk etmek 

zorunda kalmıştır.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Karabağ Savaşında 

komutanlık  yapan  ve  günümüzde  Ermenistan  Devlet  Başkanı  olan  Serc 

Sarkisyan, İngiliz gazeteci Thomas De Waal’a yaptığı açıklamada, “Hoca-

lı’dan önce Azeriler bizimle dalga geçiyorlardı; onlar sivillere el kaldıra-

mayacağımızı düşünüyorlardı; biz bunu değiştirdik.”  demiştir.

Azerbaycan  Meclisi,  1994  yılında  aldığı  kararla,  Hocalı  Katliamını 

soykırım olarak tanımlamıştır.  Meksika, Macaristan, Pakistan gibi az sa-

yıda ülke de bu katliamı, soykırım olarak kabul etmişlerdir. Türkiye, Azer-

baycan’a  destek  vermesine  rağmen,  Hocalı  Katliamı’nı  soykırım  olarak 

kabul eden ülkeler arasında yer almamaktadır.

94. Ermenilerin üç T stratejisi nedir? Soykırım iddialarının ar-

kasındaki esas amaçlar nelerdir?

Ermenilerin  3  T  stratejisi,  “Tanınma,  Tazminat  ve  Toprak”tır.  1.  T, 

tanıma  –  tanınmadır;  buna  göre  Ermeniler  birinci  aşamada, Türkiye’nin 

soykırımı kabul etmesi için her türlü tanıtım ve organizasyonu gerçekleş-

tireceklerdir. (Nitekim daha önce bahsedilen terör faaliyetleri ve diaspora 

Ermenilerinin faaliyetleri de bu aşamanın önemli parçalarıdır.) 2. T, taz-

minat’tır; bu ikinci aşama ise diaspora Ermenileri, Türkiye Cumhuriyeti 

aleyhine davalar açıp ölenler ve tehcir öncesindeki mal varlıkları için taz-

minat talebinde bulunmuşlardır; ancak Amerikan mahkemeleri bu talepleri 

reddetmiştir. Ermenilerin tehcirin 100. Yılına yaklaşırken çeşitli platform-

larda tazminat için dile getirdikleri tutarlar, 15 Milyar Dolar ile 100 Milyar 
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Dolar arasında değişmektedir. 3. T ise toprak talebidir. Ermeniler, tarihte 

Vilayet-i Sitte olarak bilinen altı ilimizin (Erzurum, Van, Elazığ, Diyarba-

kır, Sivas, Bitlis ve bu illerin tarihte vilayet olarak kapsadıkları alanların) 

kendilerine verilmesi gerektiğini istemektedirler. Görülüyor ki Ermeniler, 

‘‘Büyük  Ermenistan’’ı  kurma  ülküsünden  vazgeçmemişlerdir;  bir  başka 

ifadeyle komitacı zihniyet varlığını halen devam ettimektedir.

95. Tehcirin  araştırılması  için  Türk  tarafı  hangi  teklifleri  yap-

maktadır? Ermeniler bu teklifleri niçin kabul etmemektedir-

ler?

Tehcirin bir soykırım olmadığını ifade eden Türk tarafı, “tartışmayı 

tarihçilere bırakalım”, “uluslar arası tarafsız bir komisyon Türk ve Erme-

ni arşivlerini incelesin” şeklinde gayet bilimsel tekliflerde bulunmaktadır. 

Ancak tehcirin soykırım olduğu iddiasında olanlar (ya da bu fikre sıcak 

bakanlar), bu teklifleri kabul etmeyip iki gerekçe öne sürmektedirler: 1. 

Osmanlı Devleti, tehcirle ilgili belgeleri yok etmiştir. 2. Tarih, objektif bir 

bilim değildir.

Birincisi için “tipik örnek” Ayşe HÜR isimli yazarın 25 Mayıs 2008 

tarihinde Taraf Gazetesi’nde yayınlanan “Taşnak arşivini bırak, Osmanlı 

arşivine bak” başlıklı yazısıdır. Yazıda (Taner AKÇAM’a atıf yapılarak), 

Taşnak Arşivlerinin açık olduğu bilgisine yer verilmiştir. Oysa Taner AK-

ÇAM’ın açıklaması, “Arşiv açık; ancak parti arşivi olduğu için belgeleri 

kendi istedikleri kişilere verirler” şeklinde olmuştur. Yani zımnen, soykı-

rım iddiasını kabul etmeyenlere, arşivlerin kapalı olduğu kabul edilmekte-

dir. Bu tipik yazıda bahsedilen ve aynı zihniyette olanlar tarafından tekrar 

edilen diğer husus, Talat Paşa’nın birçok belgeyi yaktığı/ yaktırdığı iddia-

sıdır. Belge yakma iddiaları, tamamıyla, çeşitli kişilerin “anı”larına dayan-

maktadır. Anı kullanımının, tarih araştırmalarında önemli bir yer tuttuğu; 
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ancak en zayıf kaynaklar olarak nitelendirildikleri unutulmamalıdır. Ayrıca 

(yakıldığı iddia edilen) bir belgelerin, sadece Talat Paşa’da olması düşü-

nülemez. Bir belgenin geçerli olabilmesi için yalnızca bir yerde yazılması 

değil, aynı zamanda işleme konulması için bir başka birime ya da bir başka 

yere havale edilmesi, gönderilmesi gerekir. Bu da belgenin, en az, iki nüs-

haya sahip olması anlamına gelir. Yani iddia edilen belgelerin, Talat Pa-

şa’nın uhdesinde bulunan nüshaları yakılmış olsa bile gönderildiği yer(ler)

deki nüshalarına şu ana kadar ulaşılamamış olması imkansızdır. Kaldı ki 

anılar hakikat olsa bile yakılan bütün belgelerin Ermeni Tehciri ile ilgili ol-

duğunu düşünmek mümkün değildir. Çünkü 1915 - 1919 (işgal) yılları ara-

sında, Osmanlı Devleti’nin tüm birimlerine nüfuz edilmiş, yaşanan bütün 

bir Dünya Savaşı’nda etkili olmuş kişilerin tek meselelerinin ve ellerindeki 

bütün belgelerin Ermenilerle ilgili olduğunu düşünmek ve söylemek ka-

muoyunu yanıltmaya çalışmaktır.  Yine bu yazıda tipik örneği görülen zih-

niyet, Andonyan Belgelerini ısrarla gerçekmiş gibi sunmaya çalışmalarıdır. 

İlgili soruda cevaplandığı üzere sahte oldukları defalarca kanıtlanmış bel-

geleri, kanıt gibi sunarken Devlet Arşivleri tarafından sunulan yüzde yüz 

gerçek olduğu ispatlanmış belgeleri kabul etmemek objektiflikten uzaktır.

İkinci gerekçe için tipik örnek de, Markar Eseyan’ın Radikal Gaze-

tesi’nin 08 Mayıs 2005 tarihli web baskısında yer alan yazısında yer alan 

“Tartışmayı  tarihçilere  bırakalım”  söylemi,  çözümü  ertelemekten  ya  da 

amiyane tabirle topu taça atmaktan başka bir şey değil. Tarih, bir labora-

tuar bilimi değildir. Arşive giren her tarihçi, istediği belgeyi istediği bi-

çimde yorumlayabilir. Bunu, aynı doküman üzerinde çalışan Türk, Ermeni 

ve diğer tarihçilerin yaptığı taban tabana zıt yorumlardan anlayabiliyoruz. 

Sadece tehcir sorununda değil, tarihsel çok az konuda kesinleşmiş bir kon-

sensüs vardır. Bu tarihi bir bilim olmaktan çıkarmaz, sadece yöntemi belir-

ler. Kaldı ki, tehcir sorunu, bizzat Türkiye’nin kendine güvensiz politikası 

sebebiyle hem Türkiye’de, hem de diasporada uç kesimlerin eline teslim 

edilmiş, diğer devletlerce politika malzemesi olarak görülmüş ve bu sebep-
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le artık tarihi olmaktan çıkıp, tamamen siyasi bir konu haline gelmiş bir 

meseledir” sözleriyle özetlenmiştir.  Bu, açıkça, herhangi bir belgeye sahip 

olmadan Türkiye’nin meseleyi soykırım olarak kabullenmesini istemektir. 

Oysa bu sözlerin muhatabı, gerçek bir belgeyi yorumlayan tarihçiler değil, 

hangi niyet ve duygularla yazıldığı belli olmayan anıları esas alan soykırım 

iddiacıları olmalıdır. Tarihi bir olayın, siyasi bir mesele haline gelmesi Tür-

kiye’yi mahkum ve mağdur etme çabasıdır; düşünen, düşünme yeteneğine 

sahip olan herkes bunu görmelidir. Nitekim 1919 yılında Osmanlı Devle-

ti’nin;  günümüzde Türkiye  Cumhuriyeti’nin  “meseleyi  bağımsız  komis-

yonlar incelesin” teklifini kabul etmemek Türkiye’nin siyaseten mahkum 

edilmek istediğinin en önemli kanıtıdır. 

96. Ermeni lobi faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

Lobi,  bir  bina  içindeki bekleme yeridir; lobicilik ise  belli bir  yerde 

bulunan insanları etkileme çabasıdır. Ermeni lobi faaliyetleri, 1970’li yıl-

lardan itibaren varlığını hissettimeye başlamış; 1984’de Ermeni terörünün 

sonlandırılmasıyla da ön plana çıkarak, etkili olmaya başlamıştır. Erme-

ni lobiciliğinin kökleri, aslında 1880’lere kadar gider.  Lobi faaliyetleri, 

diasporanın en etkili faaliyetleridir. Bugün dünya üzerinde etkili olan iki 

büyük lobi grubundan biri, Yahudi lobisi diğeri de Ermeni lobisidir. Er-

meni lobisinin temel amacı, Ermeni birliğini sağlamak, soykırım iddiala-

rını kabul ettirmek ve Türkiye karşıtlığıdır; Ermeni lobileri, bu üç husus 

etrafında, çok çeşitli vasıtalarla çalışmalar yürütmektedirler. Bugün ABD 

ve Fransa’da lobi faaliyetleri yürüten birçok Ermeni derneği ve kuruluşu 

vardır.  (Yukarıda diaspora ile ilgili sorulara verilen cevaplara bakınız.)
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97. Türk –Ermeni Teali cemiyeti hakkında bilgi verir misiniz?

1919  (bazılarınca  1922)  yılında  İstanbul’da  kurulan Türk  –  Ermeni 

Dostluk Cemiyeti’dir; Garabetyan Cemiyeti olarak da bilinir. Bu cemiyet, 

Türklerle beraber barış içinde yaşamayı tercih eden Ermeniler tarafından 

kurulmuş;  Atatürk  öncülüğünde  yürütülen  Türk  Kurtuluş  Mücadelesine 

destek vermiş ve TBMM’ye bağlılıklarını bildirmişlerdir. Bu cemiyet, Er-

meni milliyetçilerinden büyük tepki görmüş ve eleştirilmiş; Türkler ara-

sında da inandırıcı ve güvenilir bulunmamıştır. 1927’den itibaren cemiyet 

adeta buharlaşmış, ortadan kaybolmuştur. Bu cemiyet, Türk – Ermeni iliş-

kilerinin normalleştirilmesi için iyi bir fırsattı; ancak varlığını sürdüreme-

di. 

98. Ermenistan’ın  ilk  devlet  başkanı  olan  Hovannes  Kaçaznu-

ni’nin hazırladığı bir rapordaki itirafları nelerdir?

Hovannes Kaçaznuni, Taşnak Sütyun’un liderlerinden biri idi; 1918 

Mayıs’ında  kurulan  Ermenistan’ın  ilk  devlet  başkanıdır.  1923  yılında 

Bükreş’te Taşnak  Sütyun  Genel  Kurultayı’na  sunduğu  raporda  komitacı 

düşünceye ve hareketlere karşı çıkmış, eleştiri yöneltmiş, Müslümanlara 

yönelik terörist saldırılar yapıldığını kabul etmiştir. Kaçaznuni Türk – Er-

meni çatışmasını, Ermenilerin başlattığını, Ermenilerin sömürgeci devlet-

ler  tarafından  kullanıldığını  kabul  etmektedir.  Kaçaznuni’nin  bu  raporu, 

Avrupa’da kitap olarak basılmışsa da kısa sürede Ermenilerce toplatılmış; 

bir Türk araştırmacı taarfından Rusya’da, Lenin Kütüphanesinde buluna-

rak 2005 yılında Türkçe’ye çevrilmiş ve kitap olarak bastırılmıştır. 

Ermenilerin, özellikle diasporanın, bu kitapta yer alan ifadeleri okuya-

rak düşünmeleri ve kendilerine acı yaşatanların Batılı sömürgeci devletler 

olduğunu kabul ederek, Türklere değil Batılı sömürgeci devletlere tepki 

göstermeleri ve Türklerden özür dilemeleri gerekir.
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99.  Tehcirin 100. yılında Ermenilerin yapmayı planladıkları faa-

liyetler nelerdir?

Tehcirin  100.yılında  olduğumuz  halde  Ermeniler,  halen,  gerçekleri 

fark edememişlerdir; halen ‘‘Büyük Ermenistan’’, tanınma, tazminat, top-

rak ve Türkiye’yi mahkum etme peşindedirler. Ermeni tarafı, sorunu ger-

çeklere dayalı olarak çözmek, uzlaşmak, barışmak niyetinde değillerdir; 

Ermeni derneklerinin faaliyetlerinden ve basın – yayın organlarından an-

laşıldığı kadarıyla, 100. yılı fırsat bilerek, daha etkili eylemler ve girişim-

lerde bulunmaya hazırlanmaktalar. Ellerindeki belgeleri daha etkili bir şe-

kilde yayımlamak, birçok ülkedeki etkili siyasetçilere mektuplar yollamak, 

fotoğraf  sergileri  açmak,  filmler  çektirmek,  reklam  panoları  hazırlamak, 

‘‘Ermeni soykırımını anma’’ temasıyla konserler düzenlemek vb etkinlik-

ler  için  çok  yönlü  çalışmalar  yürütmektedirler.  Özellikle  diaspora,  ciddi 

etkinlikler içindedir; Ermenistan ise diasporanın bu faaliyetlerine destek 

olmaktadır. Ermenistan Devlet Başkanı Serc Sarkisyan, bu faaliyetler çer-

çevesinde bir komisyon oluşturulması talimatını vermiştir.

100. Tehcirin 100. Yılında Türk tarafı neler yapmaktadır? Neler 

yapmalıdırlar?

Kendi insanımıza anlatadığımız gerçekleri, dünya kamuoyuna anlata-

mayız; içeriden başlayarak dış dünyaya da yönelik çalışmalar yaparak 100. 

yılında Ermenilerin maskesini düşürmeliyiz.

Türkiye, Ermeni meselesinde haklılığını ortaya koyan/ koyacak bazı 

çalışmalar yürütmektedir. Özellikle Türk Tarih Kurumu’na, hükümet tara-

fından, bu konuyla ilgili özel bir görev verilmiştir; TTK, ‘‘Tarih Boyunca 

Türk – Ermeni İlişkileri’’ konulu dev bir külliyat oluşturma hazırlığı için-

dedir.
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Ermeniler, konuyla ilgili binlerce kitap yayınlamışken Türk tarafında 

bu konuyla ilgili yüz tane bile kitap yoktur... Ermenistan’ın ve diasporanın 

faaliyetlerini etkisiz hale getirebilecek düşünsel, kültürel, sanatsal, siyasi 

hamleler yapılabilir/ yapılamalıdır. 

Türkiye, bilimsel olarak kendi tezlerinin haklılığını savunan yabancı 

bilim  adamlarını  desteklemeli  ve  özellikle  ve  öncelikle  onların  ürettiği/ 

ortaya koyduğu bilgileri etkili bir biçimde yaymalıdır. 

Yurt dışında görevli elçilerimiz ve resmi görevlilerimiz, lobi faaliyet-

leri  yürütmeli;  haklılığımızı  daha  etkili  bir  biçimde  seslendirmeli;  Türk 

dernekleri de bunlara destek vermelidir.

Uluslarası sempozyumlar, paneller, kongreler düzenlenmeli, fotoğraf 

sergileri, yeni – özgün yayınlar üretilip basılmalı ve yayılmalıdır. Konuyla 

ilgili sinema, tiyatro ve roman eksikliği vardır; bu eksiklik ivedilikle gide-

rilmelidir. 

1970’li yıllarda Ermeni teröristlerce öldürülen Türk dış ilişkiler gö-

revlileri hatırlanmalı, uluslar arası davetlerle anılmalıdırlar.

Karabağ’ın işgali ve Hocalı soykırımı, Azerbaycan’la birlikte günde-

me taşınmalı ve Ermenistan’a karşı uluslar arası hukuk çerçevesinde yap-

tırımlar istenmelidir; bunun için çalışılmalıdır.

 Türkiye’nin iyi niyetlerle attığı adımlara ve uzlaşı çabalarına Ermeni-

lerin olumlu yaklaşmadığı vurgulanmalıdır.

1915 yılı, sadece Ermeni tehcirinin değil Sarıkamış harekatının ve Ça-

nakkale Muharebelerinin de 100. yıl dönümüdür; bütün bunlar, etkili ve 

organize faaliyetlerle bir dizi programlar yapılmalıdır.
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TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ KRONOLOJİSİ

1054  – Sultan Tuğrul Bey döneminde Selçuklulara bağlanan İran ve Kaf-

kas bölgesindeki Ermenilere özerklik tanındı.

1071  – Anadolu’nun fethi başladı ve Anadolu’daki Ermeniler, Türk idare-

si altına girmeye başladılar.

1098  – Ermeniler, Haçlılarla işbirliği yaptılar.

1461  – Fatih Sultan Mehmed, Bursa’daki Ermeni piskoposu Hovakim’i 

İstanbul’a getirterek kendisine Patrik ünvanını verdi ve Ermenilere 

birçok haklar tanıdı.

1790  – İlk resmi Ermeni okulu Amira Miricanyan ve Şınork Mıgırdıçyan 

tarafından Kumkapı’da kuruldu.

1823  – Artin Bezciyan, Kumkapı’da Bezciyan okulunu kurdu.

1824  – Kumkapı  Ermeni  okulu,  Ermeni  patrikhanesine  bağlandı.  Patrik 

Karabet,  Ermeni  halkına  Ermeni  okullarının  sayısının  artırılması 

çağrısında bulundu.

1853  – Ermeni Maarif (Eğitim) Komisyonu kuruldu.

1876  – Osmanlı I. Meşrutiyet meclisine Ermeni milletvekilleri katıldı.

1877  – Osmanlı – Rus savaşı başladı.

1878  – İstanbul  Ermeni  Patriği  Nerses,  İngiltere  Dışişleri  Bakanı  Salis-

bury’e gönderdiği mektupta Ermenilerin Türklerle beraber yaşaya-

mayacaklarını belirtti.

1878  – Rusya, Ayastefanos antlaşması ile Osmanlı Devletinden, Ermeni-

ler için ıslahat yapılmasını istemiş ve Ermenileri himaye etmeye 

başlamıştır. 

 -  İngiltere, Ermenilerin himayesine soyunmuş ve İngiltere’nin bas-

kısıyla  Berlin  Antlaşmasına  Ermenilerle  ilgili  ıslahat  maddesi 

(61. Madde) konulmuştur.
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1879  – Ermeni Patrikhanesi, “Erzurum Vilayetinin Islahı Projesi” adıyla 

hazırlamış  olduğu  bir  dizi  isteği,  Osmanlı  hükümetine  iletmiştir. 

Bu projede Ermenilerin, Erzurum vilayetinin idaresinde ve güven-

liğinde Türklerle eşit görevler almaları isteği yer almaktaydı.

1885  – İlk Ermeni tedhiş örgütü Armenekan kuruldu.

1887  – Ermeni örgütü Hınçak kuruldu.

1890  – Ermeni örgütü Taşnak kuruldu. 

 -  Erzurum isyanı, Kumkapı olayları, I. Sason isyanı

1892  – 1893 – Merzifon, Kayseri, Yozgat isyanları

1895  – Bab-ı ali olayı

1896  – I. Van isyanı, Osmanlı Bankası olayı

1904  – II. Sason isyanı

1905  – İstanbul Yıldız Camiinde Sultan II. Abdulhamit’e bombalı suikast 

girişimi

1908  – Ermeni gazetesi Jamanak yayın hayatına başladı.

 -  II. Meşrutiyet meclisi açıldı ve bazı komitacı Ermeniler milletve-

kili olarak meclise girdi.

1909  – Adana isyanı

1915  – II. Van isyanı. 

 - Ermeni komitalarının kapatılması, faaliyetlerinin yasaklanması ve 

komitacıların tutuklanması. 

 - Tehcir kararının çıkarılması ve uygulanması.

1918  – Ermenilerin Kars’ta katliamlar yapması. 

 - Ermenistan’ın kurulması.
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1920  – Ermenistan’la Gümrü antlaşmasının imzalanması.

1921  – Talat Paşa Berlin’de Ermeni Tehleryan tarafından vurularak öldü-

rüldü. 

 - Sait Halim Paşa, Roma’da öldürüldü. 

 - Rusya ile TBMM arasında Moskova ve Kars antlaşmaları imza-

landı.

1922  – Cemal Paşa, Tiflis’te katledildi.

1923  – Ermeni asıllı Münib Boya, TBMM’ye Van  milletvekili olarak gir-

di.

 -  Lozan antlaşması imzalandı ve Türkiye Cumhuriyeti tanındı.

1934  – Franz Werfel’in, Musa Dağında 40 Gün adlı romanı ABD’de ya-

yınlandı.

1935  – İstanbul – Pangaltı’da toplanan bazı Ermeniler, Musa Dağında 40 

Gün adlı romanı ‘Türk milletine yönelik iftiralarla doludur’ gerek-

çesiyle protesto ettiler ve yaktılar.

1943  – Ermeni  asıllı  Berç  Türker  Keresteci,  Afyon  milletvekili  olarak 

TBMM’ye girdi.

1957  – Mıgırdıç Şellefyan, Demokrat Parti’den İstanbul milletvekili se-

çildi.

1964  – Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kiprianu, BM Güvenlik konseyinde Erme-

ni meselesini gündeme getirerek Türkiye’yi suçladı.

1969  – Ermeniler Londra’da Türk elçiliği önünde gösteri düzenledi.

1973  – Türkiye’nin Los Angeles konsolosu Mehmet Baydar ve yardımcısı 

Bahadır Demir, Ermeni terörist Mıgırdıç Yanıkyan tarafından öldü-

rüldü.

1975  – Ermeni terör örgütü ASALA kuruldu. 
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 - Viyana büyükelçisi Daniş Tunalıgil ve Paris büyükelçisi İsmail 

Erez, Ermeni teröristlerce öldürüldü.

1976  – Beyrut büyükelçilik katibi Oktay Cerit katledildi. 

 - Türkiye’nin Zürih Ataşeliği Ermeni teröristlerce bombalandı.

1977  – İstanbul Yeşilköy havaalanı ve Sirkeci garına bombalı saldırı dü-

zenlendi. 

 - Vatikan büyükelçisi Taha Carım katledildi.

1978  – Brüksel büyükelçiliği bombalandı. 

 -  Londra’daki Türk bankasına patlayıcı madde atıldı. 

 -  Madrit’te  büyükelçi  Zeki  Kuneralp’İn  eşi  Necla  Kuneralp  ve 

emekli büyükelçi Beşir Balcıoğlu öldürüldü. 

 - Paris büyükelçiliği Çalışma Ataşeliğine ve Turizm Bürosuna pat-

layıcı maddeler atıldı. 

 - Cenevre başkonsolosluğuna bombalı saldırı düzenlendi. 

 - THY Cenevre bürosuna patlayıcı madde atıldı.

1979  – Yunanistan / Atina’da Ermeni soykırım anıtı dikildi.

 - Fransa / Marsilya’da Ermeni soykırım anıtı dikildi. 

 -  Cenevre  başkonsolosluğu  konsolos  yardımcısı  Niyazi Adalı’ya 

suikast yapıldı. 

 - THY Frankfurt ve Kopenhag bürolarına bombalı saldırı yapıldı. 

 - Amsterdam  büyükelçisi  Özdemir  Benler’in  oğlu Ahmet  Benler 

katledildi. 

 - Paris Turizm müşaviri Yılmaz Çopan öldürüldü.

1980  – THY Tahran bürosuna bombalı saldırı düzenlendi. 
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 - Büyükelçi Doğan Türkmen, Bern’de silahlı saldırıya uğradı, yara-

landı. 

 - THY Roma bürosu bombalandı.

 -  Lübnan Sidon’da ASALA ile PKK Türkiye’ye karşı birliktemü-

cadele kararı aldılar. 

 - Vatikan büyükelçisi Vecdi Türel silahlı saldırıya uğradı, koruma 

görevlisi Tahsin Gövenç yaralandı. 

 - Marsilya Türk konsolosluğuna roketatarlı saldırı düzenlendi. 

 - Atina ataşemiz Galip Özmen ve kızı Neslihan Özmen öldürüldü. 

 - Lyon Türk konsolosluğu basıldı. 

 - Paris’te Basın ataşesi Selçuk Bakkalbaşı silahlı saldırıya uğradı, 

yaralandı. 

 - Strasburg Türk konsolosluğuna saldırı düzenlendi. 

 - Sidney Başkonsolosu Şarık Arıkyan ve koruma polisi Engin Sever 

öldürüldü.

1981  – Paris büyükelçiliği Maliye müşaviri Ahmet Erbeyli’nin arabasına 

bomba konuldu; Erbeyli, ölümün eşiğinden döndü. 

 -  Paris’te  çalışma  müşaviri  Reşat  Moralı  ve  din  görevlisi Tecelli 

Arı, öldürüldü. 

 - Kopenhag’da çalışma müşaviri Cavit Demir’e silahlı saldırı yapıl-

dı; Demir, yaralandı. 

 - Cenevre’de elçilik sekreteri Mehmet Yergüz katledildi. 

 - Paris başkonsolosluğu basıldı ve din görevlisi Cemal Özen öldü-

rüldü. 

 - Roma büyükelçiliği katibi Gökberk Ergenekon, silahlı saldırıya 

uğradı ve ağır yaralandı.  
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 - Avrupa Ermeni Öğrenciler Birliği ile Kürt Öğrenci derneği, Lond-

ra’da Türkiye karşıtı ortak bildiri yayımladı.

1982  – Los Angeles başkonsolosu Kemal Arıkan, öldürüldü. 

 - Ottava büyükelçiliği ticari müşaviri Kemalattin Güngör, uğradığı 

silahlı saldırı sonucunda yaralandı. 

 - ABD’nin Boston fahri konsolosu Okan Gündüz katledildi. 

 - Lizbon büyükelçiliği idari ataşesi Erkut Akbay öldürüldü. 

 -  Ottava  büyükelçiliği  askeri  ataşesi  Atilla  Altıkat,  Bulgaristan 

Burgaz  başkonsolosluğu  idari  ataşesi  Bora  Süelkan  ve  Lizbon 

büyükelçiliği maslahatgüzarı Yurtsev Mıhçıoğlu’nun eşi Cahide 

Mıhçıoğlu, Kanada büyükelçiliği görevlisi Coşkun Kırca silahlı 

saldırıya uğradı. 

 - Ankara Esenboğa havaalanında silahlı ve bombalı saldırı yapıldı. 

 - Artin Penik adlı bir Türkiye Ermenisi, Ermeni teröristlerince yapı-

lan eylemleri protesto etmek amacıyla Taksim meydanında ken-

dini yaktı. 

 - Güney Kıbrıs Rum yönetimi meclisi, Ermeni soykırımını kabul 

etti.

1983  – Paris’te  Orly  havaalanındaki THY  bürosuna  bombalı  saldırı  dü-

zenlendi. 

 - Lizbon Türk elçiliği basıldı.

1985  – Ottova büyükelçiliği basıldı; büyükelçi Coşkun Kırca yaralandı.

1991  – Karabağ, Rus destekli Ermeni ordusunca işgal edildi. 

 - Ermenistan, bağımsızlığını ilan etti ve SSCB’den ayrıldı.

1995  – Rusya meclisi, Ermeni soykırımını kabul etti.
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1996  – Yunanistan parlamentosu, Ermeni soykırımını kabul etti.

1997  – Taşnak partisi lideri Robert Koçaryan, Ermenistan devlet başkanı 

seçildi.

1998  – Arjantin ve Fransa meclisleri Ermeni soykırımını kabul ettiler. 

 - PKK lideri Abdullah Öcalan, Ermenistan’dan örgüte özel tahsis 

köy isteğinde bulundu.

2000  – Lübnan ve İtalya parlamentoları ile Avrupa Parlamentosu, Ermeni 

soykırımını kabul ettiler.

Not:

Bu  kronolojinin  hazırlanmasında,  büyük  ölçüde,  Hüdavendigar 

ONUR’un  ‘‘Millet-i  Sadıkadan  Hayk’ın  Çocuklarına  ERMENİLER’’ 

(Kitabevi Yayınları, 1999, İstanbul) adlı kitabından yararlanılmıştır.
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KAYNAKÇA

- Cemal ANADOL; Tarihin Işığında Ermeni Dosyası, Turan Kitabevi, İs-

tanbul, 1982

- Erdal İLTER; Ermeni ve Rus Mezalimi, Azerbaycan Kültür Derneği Ya-

yınları, Ankara, 1996

- Ermeni  Komitacılarının  Emelleri  ve  İhtilal  Hareketleri,  Hazırlayan: 

Mehmet KONAR, Der Yayınları, İstanbul, 2001

- Esat URAS, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Belge Yayınları, İs-

tanbul, 1987

- Feridun ESER, Ermeni Örgütlenmeleri ve Komitacılık Hareketleri, Ye-

nigediz Matbaası, 2007, Kütahya

- H. Kemal TÜRKÖZÜ; Osmanlı ve Sovyet Belgelerinde Ermeni Meza-

limi, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1995

- Hüdavendigar ONUR; Millet-i Sadıkadan Hayk’ın Çocuklarına Erme-

niler, Kitabevi Yayınları, İstanbul , 1999

- Kamuran GÜRÜN; Ermeni Dosyası, Rüstem Yayınevi,  İstanbul, 2001

- Kazım KARABEKİR; Ermeni Dosyası, Emre Yayınları, istanbul, 1995

- M. Sadi KOÇAŞ; Tarihte Ermeniler ve Türk Ermeni ilişkileri, Kastaş 

Yayınları, 1990

- Muhittin NALBANTOĞLU; Türklere Karşı Ermeni Vahşeti, Tercüman 

Yayınları, İstanbul, 1992

- S.  Kemal  ERMETİN;  Türk  Soykırımı,  Yöre  yayın  Grubu,  İstanbul, 

2001
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- Süleyman KOCABAŞ; Ermeni Meselesi Nedir Ne Değildir, Vatan Ya-

yınları, Kayseri, 1992

- Tuncer GÜNAY; Türkiye’de Terör ve Terörizm, Berikan Yayınları, An-

kara, 2001

- Veysel EROĞLU; Ermeni Mezalimi, Sebil Yayınları, İstanbul, 1995

- Zafer  ÖZKAN;  Tarihsel  Akış  içerisinde  Terörden  Politikaya  Ermeni 

Meselesi, Er ofset San. TAŞ, İstanbul, 2001

- Yeni Türkiye dergisi, Ermeni Meselesi özel yayını (İki cilt); Editör: Ha-

san Celal GÜZEL, Ankara, 2001

- Türk Dünyası  Araştırmaları dergisi, Ermeni Meselesi özel sayısı, 

sayı:131, Nisan 2001

-www.eraren.org

-www.ermenisorunu.gen.tr
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