
 357 
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SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI FAKTÖRÜ 
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Ermenistan’ın sözde Ermeni soykırımının uluslararası alanda tanınması için 
propaganda çalışmaları dış politikanın bölgesel niteliğini aşarak çağdaş 
uluslararası politikada kabul görmüş olan tek öğesidir. Bu konu özellikle son 
çeyrek yüzyıldır birçok devletler, siyasi çevreler ve özellikle Avrupa Birliği 
tarafından tartışmaya açılmıştır.  

1950’li yıllardan sonra uluslararası camiada siyasi olayların etik değerler ve 
hukuki boyutları bakımından ele alınma geleneği üstünlük teşkil etmiştir. 
Ermenistan’ın dış politikasında, özellikle son yıllarda önemli yere sahip olan 
sözde soykırım konusu bu konteksten uluslararası kamuoyu tarafından 
müzakere edilmekte, tanınmakta ve uluslararası suç olarak değerlen-
dirilmektedir.1 

Konunun bir diğer özelliği ise sözde Ermeni soykırımının Ermenistan dış 
politikasında süreklilik arz etmesinin iktidarda olanların tercihine göre 
değişmesine rağmen, bu konu bağımsızlıktan sonra iktidara gelen güçler 
tarafından hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir. Nitekim Ermenistan’ın ilk 
devlet başkanı Levon Ter-Petrosyan bu konuda daha ahlaki ve diplomatik 
davranmayı tercih etmiş, Robert Koçaryan 1998’de iktidara geldiğinde ise bu 
konuyu özellikle Türkiye’ye yönelik Ermenistan dış politikasının vazgeçilmez 
unsuru olarak değerlendirmiş ve başarılı şekilde kullanmıştır.  

Ermenistan dış politikasında iki önemli problem olan sözde Ermeni 
soykırımının uluslararası alanda tanınması ve Dağlık Karabağ’ın 
bağımsızlığının temin edilmesi problemi karşılaştırılırken, ikincisinin çözümü 
için uluslararası örgüt olan AGİT Minsk Grubu’nun meşgul olduğu ve bu 
konuda Ermenistan’ın genelde savunma pozisyonunda kaldığı anlaşılırken, 
sözde Ermeni soykırımı konusunda Ermenistan’ın Türkiye’ye karşı cephe boyu 
hücuma geçtiği, elinde bulundurduğu bütün propaganda mekanizmaları ve baskı 
araçlarını kullandığı görülmektedir.  

                                                 
1 Koçar Meri, Armyano-Tureçskie Politiçeskie Otnoşeniya i Armyanskiy Vopros, (Erivan 

Üniversitesi Yayınları, Erivan 1986), Armen Zalinyan, “Pravovaya Otvetstvennost Tureçskogo 
Gosudarstva za Genoçid Armyan”, Bkz.: http://www.artsakhtert.com/rus/index. 

php?id=1775php?id=1775php?id=1775php?id=1775 (Erişim: 23. 04. 2004), Ara Abramyan, ‘Puti i Sposobı Priznanie Genoçide 

Armyan Kak Faktor Armyano-Tureçskikh Otnoşenii’, (Azg, 7 Mayıs 2004),  
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Ermenistan sözde soykırım iddialarını gündeme taşırken tarihî belgelere ve 
uluslararası hukuka istinat etmeden, etik ve ahlaki olmayan bir tutum 
sergileyerek özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren uluslararası nitelik 
kazanan ve Avrupa kamuoyunun daha duyarlı olduğu insan hakları 
konteksinden hareket etmiştir. Ermenistan’ın bu konuyla ilgili dış politikadaki 
hedefleri başta Türkiye olmak üzere dünya devletlerinin sözde Ermeni 
soykırımını kabul etmeleri ve kınamalarını sağlamak olmuştur. Bu konu 
özellikle 2000’li yılların başlarından itibaren daha çok gündeme getirilmiştir. 
Avrupa, Amerika,2 Asya ve Orta Doğu’da bazı devletlerin yerel ve merkezî 
parlamentolarında sözde Ermeni soykırımını tanıyan kararların kabul edilmesi, 
özellikle 2001’de Fransa’nın ‘soykırımı’ tanıması ve 2006’da sözde Ermeni 
soykırımı inkâr yasasını kabul etmesini3 Ermenistan dış politikasının başarısı ve 
aynı zamanda Avrupa devletlerinin Türkiye’ye yönelik iki yüzlü politikası gibi 
değerlendirmek mümkündür.  

Ermenistan tarihinde sözde Ermeni soykırımından başka ikinci bir konu 
kamuoyu tarafından millî dava olarak bu kadar geniş şekilde benimsenmemiştir. 
Dağlık Karabağ problemi konusunda zaman zaman çeşitli muhalif görüşler dile 
getirilse de, sözde Ermeni soykırımı konusunda ciddi görüş birliği vardır ve 
aksini tartışmak mümkün değildir. Nitekim Bağımsızlık Bildirgesi’nin 11. 
maddesinde ‘Ermenistan Cumhuriyeti 1915 yılında Osmanlı Türkiye’si ve Batı 
Ermenistan’da düzenlenen Ermeni soykırımının uluslararası alanda 
tanınmasına çalışmaktadır’4 ibaresinin yer alması ve 1995’te Anayasa kabul 
edilirken kaynağının bu bildiri olduğunun altının çizilmesi yukarıdaki iddiayı 
destekler niteliktedir.  

Sözde Ermeni soykırımının dünya devletleri tarafından tanınması konusu 
diasporada, Sovyet Ermenistanı’nda ve bağımsız Ermenistan’da çeşitli 
düzeylerde tartışılmıştır ve bu tartışmalar bu gün de devam etmektedir. 
Diaspora 20. yüzyılın birinci çeyreğinden sonra sözde soykırımın tanınması için 
umutsuzca propaganda yapmış, ancak 1970’li yıllara kadar ciddi başarı elde 
edememiştir. Sözde soykırım, diaspora Ermenileri için hayati önem 
taşımaktadır; ulusal kimliklerinin korunmasında en esas öğelerden biridir ve bu 
özelliğini bugün de önemli ölçüde korumuştur.5  

Sovyet Ermenistan’ında Ermeniler 1940’lı yılların ortalarına kadar Türkiye 
aleyhinde ciddi propaganda faaliyetinde bulunamasalar da, hiçbir zaman bu 
konuyu gündemden düşürmemişltir. Nitekim Haziran 1945’te Eçmiadzin 

                                                 
2 Genoçid Armyan 1915 Goda Priznali EşeTtri Ştata SŞA, Bkz.: http://www.Regnum. 

Ru/expnews/255806. html (Erişim: 30.04.2004) 
3 Yasa, Fransa Senatosu alt kanadı tarafından kabul edildiği için yürürlüğe girmese de Senato’nun 

üst kanadı ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanma ihtimalı yüksektir.  
4 Deklaraçiya o Nezavisimosti Armenii, Bkz.:http://www.parliament.am/hdoc/Laws /ru 

/9t9w4k. html.  
5 Ruben Sfrastyan, “Problema Priznaniya Qenoçida vo Vneşney Politike Armenii: 

Raznourovnevıy Analız”, (21 Vek, No: 1, 2005), s. 5.  
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Katogikosluğu seçimleri nedeniyle dünya Ermeni kuruluşlarının ileri gelenleri 
Eçmiadzin’e toplanarak amaçları dışında siyasi karar almış Kars ve Ardahan’ın 
Sovyetler Birliği tarafından ilhak edilmesini talep etmiştir. Ermeniler bu 
taleplerini BM’nin kurulduğu San Frasisko Konferansı (Nisan 1945) zamanı 
SSCB, ABD ve İngiltere devlet başkanlarına, Potsdam Konferansı’na6 
(Temmuz 1945) katılan temsilcilere, Berlin Konferansı’na (Ağustos 1945) 
katılan devletlerin Dışişleri Bakanları Şurası’na, Londra (Eylül 1945), Moskova 
(Aralık 1945) toplantılarına, BM’nin I. Londra toplantısına (Ocak 1946) iletmiş, 
ancak sonuç alamamışlardı. Ermeni diasporasının bu taleplerine paralel olarak 
bütün Ermenilerin Katogikosu VI. Gevork 29 Ekim 1945’te SSCB, ABD ve 
İngiltere Hükûmetlerinden Türkiye’nin ‘Ermeni vilayetlerinin’ Sovyet 
Ermenistan’a birleştirilmesini talep etmişti.7 ABD ve İngiltere’nin bu talebe 
sıcak bakmamaları ve SSCB lehine sınırların değiştirilmesini kabul 
etmemelerinden dolayı SSCB yönetimi de Türkiye’ye yönelik arazi 
iddialarından el çekmiştir. Batılı müttefiklerinin desteğini alamayan SSCB, 30 
Mayıs 1953’te ‘iyi komşuluk ilişkilerinin korunması, barış ve güvenliğin 
sağlanması adına Ermenistan ve Gürcistan Hükûmeti Türkiye’ye yönelik arazi 
iddialarından vazgeçiyor. . . Böylece, Sovyet Hükûmeti Sovyetler Birliği’nin 
Türkiye’ye yönelik arazı iddiasının olmadığını bildiriyor’. şeklinde açıklama 
yaparak konuyu kapatmıştır.  

Bundan sonra merkezî hükûmet sözde Ermeni soykırımı ve toprak 
talebinden vazgeçse de, Ermenistan bu konuda bilimsel ve propaganda 
faaliyetine devam etmiştir. Bu bağlamda 1960’lı yılların başlarında Udjan 
köyünde Antranik’in anıtının açılmasından sonra propaganda faaliyetleri daha 
da genişlemiştir. Bu dönemi, bir sonraki dönemin-sözde soykırım 
propagandasının altyapısının hazırlandığı dönem olarak da tanımlamak 
mümkündür.  

1960’lı yıllardan itibaren dünya kamuoyunun Ermeni meselesi ve sözde 
Ermeni soykırımı konusuna ilgisi artmaya ve bu bazı uluslararası örgütlerde 
tartışılmaya başlanmıştı. Sözde Ermeni soykırımı BM’nin İnsan Hakları 
Komisyonu’nun Ayrımcılığın Haberdar Edilmesi ve Millî Azlıkların Korunması 
alt komisyonunda tartışılmıştı. 1973’te Ruanda temsilcisinin hazırladığı raporun 
37. maddesinde ‘bu yüzyıla geçerken, 20. yüzyılda ilk soykırım gibi tanımlanan 
Ermeni katliamlarını kaydetmek mümkündür’. ifadesi yer almıştır.8 

Ermenistan’da 1950’li yıllara kadar Türkiye araştırmaları merkezi 
olmamıştır. Ancak 1954’te Ermenistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü’nde 
Şarkiyat Kürsüsü açılmış daha sonra bağımsız bir bilim dalı olmuş ve 1971’de 
Şarkiyat Enstitüsü’ne dönüştürülmüştür. İleriki yıllarda ise Şarkiyat 

                                                 
6 Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, (2. Baskı, Belge Yayınları, istanbul 1987), s. 

LXXIV.  
7 Aram kirakosyan, Armyanskiy Vopros i Genoçid Armyan, Noravank yayınları, Erivan 2006, 

S. 67.  
8 Kirakosyan, Armyanskiy Vopros i Genoçid…, s. 68.  
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Enstitüsü’nde Türkoloji bölümü genişletilmiş ve enstitünün önde gelen 
bölümlerinden biri olmuş, Türkiye’nin siyasi, sosyal, ekonomik gelişmeleri 
araştırılmış, coğrafyası, toplumsal yapısı, tarihi ve kültürü üzerine araştırmalar 
yapılmış, yüzlerce makale ve kitaplar yayımlanmıştır.9 

1965’ten itibaren Ermenistan’ın resmen 24 Nisan sözde Ermeni soykırımını 
anma törenleri düzenlemesi Ermeni kamuoyunda Türk düşmanlığının yeni bir 
dalgasını başlatmıştır. 1965’e kadar sözde soykırım sınırlı sayıda 
akademisyenler ve toplumun bazı kesimlerinde tartışılırken, bu tarihten itibaren 
resmi devlet politikasına dönüşmüştür. Çiçernakabert kentinde sözde soykırım 
kurbanlarının anısına büyük bir anıt dikilmiş, her yıl 24 Nisanda bu anıtı ziyaret 
ederek çiçek koymak ve mum yakmak gelenek hâline gelmiştir. Soykırım 
konusu Ermeni toplumsal hayatının bir parçası olmuş, propaganda faaliyetleri 
genişlemiş10 ve Erivan’da sözde soykırım müzesi açılmıştır.  

Ermeni diasporasının girişimleri sonucunda sözde ermeni soykırımı konusu 
Nisan 1984’te Halkların Daimî Mahkemesi’nin Paris toplantısında müzakere 
edilmiş ve karar almıştı.11 Bu karara göre:  

1. Ermeni halkı temel ve bireysel hukukları uluslararası hukuk normlarına 
uygun olarak geçmişte ve bugün korunmalı olan halk olmuştur ve olacaktır.  

2. 9 Aralık 1948 tarihli Soykırım Cinayetinin Haberdar Edilmesi ve 
Cezalandırılması Konvansiyonu’nun öngördüğü gibi tehcir ve kitlesel 
katliamlarla Ermeni halkının mahvedilmesi soykırım olarak takdim edilir.  

3. Genç Türkler Hükûmeti, 1915-1917 yıllarında gerçekleştirdikleri 
soykırıma göre sorumludur.  

4. Ermeni soykırımı aynı zamanda ‘uluslararası bir cinayettir’ ve bugünkü 
Türk devletinin Osmanlının varisi olmadığı iddia edilse de, Türkiye sorumlu 
tutulmaktadır.  

5. Bu sorumluluk gereğince Türkiye’nin soykırımın kabul etmesi 
yükümlülüğü vardır ve sonuç itibarıyla Ermeni halkına deyen zarar 
karşılanmalıdır.  

6. BM ve onun bütün üyeleri bu konuda Ermeni halkına yardım, Türkiye ve 
diğer devletlerden soykırımın tanınmasını talep edebilir.  

Ermenistan’ın bağımsızlık mücadelesi sürecinde sözde ermeni soykırımına 
ilişkin iki yaklaşım söz konusu olmuştur: 1. Bu konunun Türkiye ile ilişkilerde 
öne çıkarılmasını istemeyen Ermeni Ulusal Hareketi (EUH) ve 2. Sözde Ermeni 

                                                 
9 E. K. Sarkisyan, ‘İz İstorii Turkologii v Sovetskoy Armenii’, (Mergavor yev Micin Arevelki 

Erkrner yev Joğovordner, XII. Turkiya, Erivan: Ermenistan SSCB Bilimler Akademisi 
Yayınları, 1985), ss. 248-274.  

10 Gerbert Adams Gibbons, Poslednıa İzbineniya v Armenii. Faktı i Otvetstvennosti, 
(İngilizceden Çeviri: Petrograd, Voennaya Tipografiya İmperatriçı Yekatrinı Velikoy, 1916), 
M. Koçar, Armyano-Tureçskie Obşestvenno-Politiçeskie Otnoşeniya i Armyanskiy 
Vopros, (Erivan 1988).  

11 Arman Kirakosyan, “Gosudarstvennıy Mentalitet Turçii Otriçaet Vozmojnost Priznaniya 
Genoçida Armyan”, WEB: PanARMENIAN. Net, (Ermenian: 22.05.2006).  
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Soykırımı’nın tanınmasının Türkiye ile ilişkilerin kurulmasına şart olarak koşan 
gelenekselciler veya Taşnaklar.  

Bağımsızlık mücadelesinin liderliğini üstlenen EUH birinci tüzüğünde sözde 
Ermeni soykırımının tanınmasına ve kınanmasına yer vermesine rağmen, bu 
konunun Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin kurulmasına ve gelişmesine engel 
olmayacağını bildirmiştir. Geleneksel akımdan olan bazı siyasi partiler ve sivil 
toplum örgütleri ise Taşnaksutyun Partisi etrafında birleşerek EUH’ne karşı 
çıkmıştır.12 EUH 1990’da iktidara geldikten sonra geleneksel akıma karşı 
koyamadığı için bu konu Bağımsızlık Bildirgesi’nde de yer almıştır. Ancak 
1998 yılına kadar iktidarda olan EUH bu konuyu gündemde tutmamıştır.13  

Ermenistan ve diaspora ile birlikte Eçmiadzin Kilisesi de, sözde Ermeni 
soykırımı propagandasında bazı sonuçlar elde etmiştir. Bu bağlamda Dünya 
Kiliseler Birliği’nin Mayıs 1989’da ABD’de toplanan kurultayı Ermeni 
soykırımı hakkında karar almıştır. Kararda ‘Bütün dünya devletleri 
hükûmetlerine müracaat ederek Türkiye’nin sözde Ermeni soykırımını tanıması 
için baskı uygulamaları’ ve ‘işgal edilen Ermeni topraklarının geri vermesi, 
diaspora Ermenilerinin kendi vatanlarına geri dönmelerine yardım edilmesi, 
Türkiye’de son 75 yılda dağıtılan 2500’den çok kiliselerin yeniden inşa ve tamir 
edilmesi’ talep edilmiştir.14 

Sözde Ermeni Soykırımı konusu, Ermenistan ve diasporada bilimsel olarak 
çeşitli açılardan ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelerin genel 
çerçevesini özetlemek gerekirse, aşağıdaki gibi bir tasnifat yapıldığı 
görülmektedir.  

1. Yaşam Alanının Kaybedilmesi 

Ermeniler 1915 yılına kadar kendilerinin ‘beş bin’ yıldır ‘ana vatanlarında’ 
yaşadıklarını iddia etmektedirler.15 Bu vatan anlayışına Ermeniler kendileri ile 
hiçbir fizikî ve manevi bağlantısı olmamasına rağmen, dağlık ermenistan’ı dâhil 
etmekte ve ermenistan’ın 350.00 km2 alanı kapsadığını bildirmektedirler. 
tarihçiler ermeni halkının bağımsızlığını koruma çabasının 14. yüzyıla kadar 
devam ettiğini, bu tarihten sonra yabancılar tarafından Ermenistan’ın işgal 
edilmesi ile yalnızca dağlık bölgelerde yaşayan bir grup Ermeni yarı 
bağımsızlığını koruyabilmiştir. Ermeniler bu dönemden sonra, Ermenistan’ın 
bağımsız olmsa da, mevcudiyetlerinin devam etmesini demografik faktörle – 
‘vatanlarında’ çoğunlukta olmaları ile açıklamaktadırlar. Moğol-Tatarların, 
Türkmenlerin bölgeye girmeleri ve Oslanlı-İran savaşlarının Ermeni halkı 

                                                 
12 Libaridian, Ermenilerin Devletleşme Sınavı, (İletişim Yayınları, I. Baskı, İstanbul 2001), ss. 

21-25.  
13 Sfrastyan, Problema Priznaniya. . ., s. 5.  
14 Kirakosyan, Armyanskiy Vopros i Genoçid. . ., s. 69.  
15 Armen Ayvazyan, “Strategiçeskie Posledstviya Genoçida Armyan”, Vizantiyskoe Nasledstvo, 

No.: 3, 2002, s. 15.  
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üzerinde ciddi etkisi olduğu ve sonuç itibarıyla ‘Büyük Ermenistan’ın ortadan 
kalktığı Ermeniler tarafından iddia edilmektedir. Ermeniler, bugünkü 
Ermenistan’ı ‘Küçük Ermenistan’ olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda 
Ermenistan Türkiye’den toprak ve tazminat talebinde bulunmuştur.16 

2. Kültürel Mirasın Kaybedilmesi 

Ermeni kültürünün kaybı hesaplanmayacak kadar çoktur. Ermeniler bu 
kaybın yalnızca bazı kilise, monastr, tarihî değere sahip yapıtlar olmadığını, 
aynı zamanda bin yıllar boyunca inşa edilen şehirlerin, kasabaların, köylerin, 
kütüphanelerin, elyazmaların mahvolduğunu öne sürmektedirler.  

3. Maddi Kayıplar 

Bu bağlamda Ermeniler ‘Batı Ermenistan’da yaşayan halkın mal varlığının 
talan edilmesini,17 kolektif Ermeni hayatının bozulmasını, ulusal yaşam tarzının 
ortadan kaldırılmasını ve fiziki yaşam imkânlarının ellerinden alındığını 
tekrarlamaktadırlar.  

4. Psikolojik Travma 

Ermeniler, yaşam alanlarının, kültürel mirasın, maddi değerlerin 
kaybedilmesinin Ermeniler üzerinde ciddi psikolojik etkide bulunduğunu, ulusal 
değerlerden koparıldıklarını ve sözde soykırımın Ermenilerde aşağılık 
kompleksinin, yarınlara güvensizlik duygusunun, bütün yabancılar önünde baş 
eğme, millî değerlerin inkâr edilmesi ve hatta kendinden korkar psikolojik 
durumun oluşmasına neden olduğunu iddia etmektedirler.18  

5. Öndegelen Kişilerin, Organize Olmuş Toplum ve Yapıların-Halkın 
Yok Edilmesi 

Ermeniler, sözde soykırım sürecinde aynı zamanda halkın, kilisenin, 
okulların, çeşitli Ermeni örgüt ve ulusal yapılanmaların, siyasi ve kültürel elitin 
mahvedildiğini öne sürmektedirler.19 Ermenistan sözde soykırıma maruz kalan 
ve yurt dışına göç ettirilen Ermenilerin yalnızca çok küçük bir bölümünün 
organize olarak ulusal değerlerini ve millî kimliklerini koruyabildiklerini, büyük 
bir bölümünün ise yaşadıkları ülkelerde asimile oldukları bildirilmektedir.  

6. İnsan Kaybı 

Ermeniler, sözde soykırımın 1894-1922 yılları arasında merhalelerle 
gerçekleştiğini, yaklaşık 2 milyon yerli Ermeninin (300 bin 1894-1896 

                                                 
16 “K Turçii Nado Predyavlyat Territirialnıe Pretenzii, Sçitaet Glava Ofisa ‘Ay Dat’ (Armenii)”, 

Bkz.: www.regnum. ru/news/817217. html, (Erişim: 23.04.2007) 
17 Djon Kirakosyan, Zapadnaya Armeniya v Godı Pervoy Mirovoy Voynı, Erivan Üniversitesi 

Yayınları, Erivan 1971.  
18 Aleksey Babayan, “Kollektivnaya pamyat i Ee Proyavlenie v Naşi Dni”, Bkz.: 

http://www.spectrum. am/rus/articles. php?id=67 
19 G. A. Diev, “Armyanskiy Vopros v Turçii”, (Genoçid Armyan i Russkaya Publiçistika, (Der.: 

M. D. Amirkhanyan, Armyanskaya Obşina Moskvı, I. Cilt, Moskova 1997, ss. 9-70.  
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yıllarında,20 1.5 milyon 1915-1916 yıllarında, 300 bin 1918-1922 yıllarında [!!]) 
sözde soykırıma maruz kaldığını iddia etmektedirler.  

Yukarıda ifade edilenler bütün Ermeni araştırmacılar tarafından kabul 
görmüştür. Ayrıca, paranoya gibi değerlendirilebilecek tezlerle Ermeni davasına 
katkıda bulunanlar bile vardır. Nitekim Suren Ayvazyan sözde soykırım 
konusunda kesinlikle etik ve akademik çerçeveye sığmayan bir şekilde 
Türkiye’yi suçlamış ve sözde soykırıma uğramış Ermenilerin sayısını 15 milyon 
(!) olarak açıklamıştır.21 

Ermenistan bağımsızlık sonrası Türkiye’nin ekonomik, ticari ve ulaştırma 
imkânlarından yararlanmak istemiştir. Ancak daha sonra Ermenistan’ın 
Türkiye’nin sınırlarını tanımadığı, doğu bölgesini Batı Ermenistan olarak 
adlandırdığı, Kars ve Moskova Antlaşmalarının22 tek taraflı olarak iptal 
edilmesine çalıştığı ve Azerbaycan topraklarını işgal ettiği gerekçesiyle Türkiye 
1993’te sınırları kapatmıştır.23 Bundan sonra Ermenistan diaspora ile birlikte 
sözde Ermeni soykırımı ve Türkiye’nin ülkeyi ablukaya aldığı yönünde 
propaganda faaliyetlerini daha da genişletmiştir.24 1998’de Robert Koçaryan’ın 
iktidara gelmesinden sonra hükûmet, Türkiye ile ilişkilerini yeniden 
değerlendirmiş ve sözde Ermeni soykırımının Ermenistan dış politikasının 
öncelikli konuları arasına almasına ve uluslararası alanda tanınması için 
propaganda faaliyetini genişlendirmesine rağmen, 25 sözde Ermeni soykırımının 
ilişkilerin kurulmasına engel olmadığını savunmuştur. Ermenistan sözde Ermeni 
soykırımını 1990’lı yılların sonlarına kadar genelde iki ülke arasında 
tartışmaktan ve Türkiye’nin sözde Ermeni soykırımını kabullenmesinden yana 
olmuştur. Ancak daha sonra Ermenistan Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik 

                                                 
20 Djon Kirakosyan, “K Voprosu o Konstantinopolskoy Rezne 1896 Goda”, Literaturnaya 

Armeniya, Nisan 1989, Ayrıca Bkz.: http://www.genocide.ru/lib/kirakosyan-
a/articles/constantinople-massacre.htm, Olga Kaydanova, “Konstantinopolskaya Reznya”, 
Novoe Slovo, 2 Kasım 1896, S. 197.  

21 Ayvazyan: İstoriya Rossii: Armyanskoy. ., ss. 466-467.  
22 Aleksandr İgolkin, “Mosskovskiy Dogovor s Turçiey. Vzglyad iz Rosii Çerez 77 Let”, 

(Armyanskiy Vestnik, Bkz.: http://www.hayastan.ru/Armvest/Jurnal03/j03_stat27.html.  

“Molodyej Armenii trebuet Priznat Nedeystvitelnımi Moskovskiy i Karsskiy Dogovorı”, Bkz.: 
http://www.yerkir.am/rus/index.php?sub=news_arm&id=22205 (Erişim: 
14.03.2006), “Rossiya Segodnya Nam ne Drug: k 85-letiyu so Dnya Podpisaniya Russko-
Tureçskogo Dogovora (Armeniya)”, Bkz.: 
http://www.regnum.ru/news/armenia/607377.html (Erişim: 16.03.2006) 

23 Hatem Cabbarlı ve Araz Aslanlı: “Türkiye-Ermenistan Sınır Kapısı: Amaç mı, Araç mı?”, 
(Stratejik Analiz, Ekim 2003, Cilt. 4, Sayı: 42), ss. 64-65.  

24 Hatem Cabbarlı, “Sözde Ermeni Soykırımının 90. Yıl dönümü ve Türkiye”, Stratejik Analiz, 
V. Cilt, Sayı: 59, Mart 2005, s. 47.  

25 “Аrmyane Planiruyut Sobrat Polnıy Paket Dokazatelstv” Genoçida 1915 Goda v Osmanskoy 
Turçii, Bkz.: http://www.regnum. ru/expnews/256620. html (Erişim: 05.05.2004) 
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sürecinin hızlanmasından26 ve birçok Avrupa devletinin sözde Ermeni 
soykırımını tanıyan kararlar kabul etmesinden sonra uluslararası alanda başarı 
şansının daha yüksek olduğunu anlamış ve sözde Ermeni soykırımının 
tanınması ve kınanması konusunu dünya kamuoyunun gündemine taşımıştır.  

Ermenistan 1990’lı yılların başlarından sözde Ermeni soykırımı 
propagandasına başlamasına ve başarılı sonuçlar almasına rağmen, son on beş 
yıldır Türkiye ile ilişkilerde bu problemi istediği düzeye çıkararak müzakere 
konusu yapamamıştır. Ermeniler bu durumu Türkiye’nin sözde soykırımı kabul 
etmemesi ve konunun tarihçiler tarafından tartışılması gerektiğini söylemekle 
konunun muhteviyatını değişme ve önemini azaltma girişimleri ile 
açıklamaktadır.27 Ermenistan’da sözde soykırım konusunu tarihin karanlığında 
takılıp kalmış bir mevzu değil, Ermeni tarihinin unutulması mümkün olmayan 
bir sayfası olarak değerlendirmekte ve konunun tarihçilerin değil, siyasilerin 
tartışması gerektiği talep edilmektedir.28 Türk-Ermeni Uzlaştırma 
Komisyonu’nun başarısız olmasının sebeplerinden biri de budur.29 Ermenistan 
dünya kamuoyuna hiçbir ön koşul olmadan Türkiye ile ekonomik, ticari ve 
siyasi ilişkiler kurmak istediğini bildirse de, gerçekte sözde soykırımın 
tanınmasını şart olarak ileri sürmekte ve ahlaki davranmamaktadır. Aynı 
zamanda Türkiye’nin Ermenistan’ın elverişsiz coğrafi konumundan 
yararlanarak bazı kabul edilmez şartlar ileri sürdüğünü iddia etmiştir.  

Ermenistan’ın Türkiye karşısında konumunu güçlendiren bir neden de 
Amerika’nın, Avrupa ve Asya devletlerinin bazılarının sözde soykırım 
konusunda bu ülkeyi desteklemeleridir. Bu bağlamda Avrupa Parlamentosu’nun 
18 Haziran 1987’de ‘Ermeni Sorunu’nun Siyasi Çözümü Hakkında’ aldığı 
karar30 Türkiye için ciddi bir sorun olmuştur. Söz konusu kararda AP, AB 
Konseyi’nden31 Türkiye Hükûmeti’nin 1915-1917 yılları arasında Ermenilere 
uygulanan soykırımı tanıması ve Ermeni tarafının temsilcileriyle diyaloga 
girmesi için çağrıda bulunmasını istemektedir. Bu tarihten sonra sözde Ermeni 
soykırımı konusu Avrupa devletlerinin, 1990’lı yıllardan sonra ise Amerika’nın 

                                                 
26 ‘Do Vstupleniya v ES Turçiya Doljna Reşit Vopros o Priznanii Genoçida Armyan’, Bkz.: 

http://www.regnum. ru/expnews/244872. html (Erişim: 09.04.2004).  
27 Sfrastyan, “Problema Priznaniya...” , s. 7.  
28 Aram Kirakisyan, Haykakan Harçıyev Hayeri Çeğasbanutyun, (Ermeni Meselesi ve Ermeni 

Soykırımı), (Noravank Yayınları, Erivan 2006), ss. 3-40.  
29 Tatul Akopyan, “Predstoyaşaya Vstreça Tureçko-Armyanskoy Komisii po Primireniyu-v 

Erevane?”, (Azg, 23 Ocak 2004), Tatul Akopyan, ‘Andranik Migranyan Vışel iz Tureçko-
Armyanskoy Komisii po Pirimireniyu’, (Azg, 24 Ocak 2004), ‘Komissiya Po Primireniyu 
Samoraspustalis, Tak i ne Pirimiriv Armyan i Turok’, Bkz.: http://news. 
artsakhworld.com/ArCNews/Rus/index. php?cover=2&id=1527,  

30 Suat Sezgin, “Ermeni Soykırım Yasası Bağlamında Turkiye Avrupa Birliği İlişkilerinin 
Değerlendirilmesi”, (Müdafaa-i Hukuk Dergisi, Şubat 2001, Sayı: 31).  

31 Erhan Akdemir, “Türkiye’nin AB’ye Üyelik Süreci ve Ermeni Sorunu”, Bkz.: 
http://www.abhaber.com/haber_sayfasi. asp?id=11337 (Erişim: 02.05.2006) 
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dış politiksinin gündemine taşınmıştır. Ermenistan bağımsızlık elde ettikten 
sonra, özellikle 1990’lı yılların sonlarında sözde soykırım konusunu Avrupa ve 
Amerika devletleri ile ilişkilerde ön plana çıkarmış ve bununla Türkiye’nin AB 
üyeliği sürecini aksatmaya ve Amerika ile ilişkilerini zedelemeye çalışmıştır. 
Fransa parlamentosunun 2001’de sözde Ermeni soykırımını tanıması hakkında 
kanun kabul etmesi ve 2004’te Avrupa Birliği ülkelerinde siyasilerin ve 
aydınların Türkiye’den ‘soykırımı’ kabul etmesi yönünde baskıları 
Ermenistan’ın Türkiye’ye karşı faaliyet alanını daha da genişletmiştir. 
Ermenistan için 2006’da sözde Ermeni Soykırımı’nın dünya devletleri 
tarafından tanınması bağlamında yeni bir safha açılmıştır. Bu konunun Avrupa 
ve ABD kamuoyu tarafından benimsendiği dikkate alınırsa, kısa ve orta vadede 
gündemden düşme ihtimali zayıftır.  
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