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ERMENİ İDDİALARINDA DİPLOMATİK ARŞİV 
BELGELERİNİN İNKÂRI 

 DİLAN, Hasan-KAVUNCU, Sibel 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Avrupa merkezli devletlerin güç mücadelesi dengesizleşince dış 
dinamiklerin etkisi altına giren Osmanlı İmparatorluğu kendisini Büyük 
Savaş’ın içinde buldu. “Böl-parçala-yönet” doktrininden yola çıkan İtilaf 
Devletleri savaşın başında üzerinde uzlaştıkları “gizli paylaşım planları”nı 
uygulamaya koydular. Bu planın bir halkasını oluşturan “Büyük Ermenistan” ve 
“Küçük Ermenistan” siyasi projeleri Millî Mücadele ile altüst olunca 
uluslararası hukuk belgesi olan Lozan Barış Antlaşması’nı imzalamak zorunda 
kaldılar. Lozan Antlaşması: 143 madde, 20 kadar Ek Madde ve Protokollerden 
oluşmaktadır. Bu protokoller arasında “8 Nolu Genel Af Protokolü” 
bulunmaktadır. Lozan Antlaşması’na göre Türkiye Cumhuriyeti açısından 
Büyük Savaş’la ilgili sorunlar hukuken ve siyaseten çözümlenmiştir.  

Türkiye, Soğuk Savaş’ta Kuzey Atlantik İttifakının ön saflarında bulunurken 
Soğuk Savaş sırasında Ermeni diasporası kendisine yeni hedefler belirlemiş, 
hazırlıklarını tamamlamıştır. Önce dünyaya sesini ASALA terörü ile duyurmuş, 
yenilenen iddialarla ortaya çıkarak farklı devletlerin parlamentolarına taşıyarak 
konuyu siyasallaştırma çabası içine girmiştir.  

Konunun siyasallaşması demek, bilimsel çerçeveden çıkarılıp bilim adamları 
tarafından tartışılmasının engellenmesi demektir. Politikacıların tarihin bir 
döneminde yaşanmış olayları sizin adınıza yargılayarak bir sonuca varması ve 
bundan kendisine vazife çıkarması söz konusudur.  

Anahtar Kelimeler: Avrupa, Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri, Ermenistan, 
Lozan, Türkiye. 

GİRİŞ 

Büyük Savaş konjonktüründe yaşanan “trajik olaylar” Soğuk Savaş sonrası 
dönemde Türkiye Cumhuriyeti’nin önüne her platformda dış politika 
enstrümanı olarak sistematik biçimde getirilmektedir. Nedense yalnızca Türkiye 
Cumhuriyeti bu Ermeni iddiaları ve suçlamalarıyla karşı karşıya bırakılmak 
istenirken Türkiye’nin tarihiyle yüzleşmesi, hafıza çalışması yapması gibi akıl 
tavsiyelerinde bulunulmakta, bir yerde Hristiyan âlemi önünde “günah 
çıkarması” istenmektedir. Bu davranış biçimi Ortaçağ düşünce tarzının 
hortlamasından başka bir şey değildir.  
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Ermeni iddiaları ve suçlamalarını tarihin derinliklerinde araştırırken, önce 
pozitif bulgular olan diplomatik arşiv belgeleri ve uluslararası hukuk 
belgelerinden yararlanılmalıdır. Bu bulgular kaçınılmazdır, çünkü tartışmaya 
açılmak istenen olaylara ve olgulara yol gösterici olacaktır. Tarihî olaylar, 
olgular açıklanırken tarihin inişli çıkışlı bir sosyal hareket olduğunun altı 
çizilmelidir; olayların iç ve dış dinamiklerin etkisi altına girdiği, bu nedenle 
harekette iniş ve çıkışların yaşanabileceği, aktörlerin ve figüranların 
değişebileceği, yer ve zaman faktörünün ise asla unutulmaması gerekliliği 
üzerinde durulmalıdır. Tarihî bir iddia da, suçlama da bulunurken, olayla ilgili 
birinci elden kaynaklara, yani olayda rol alan devletlerin diplomatik arşiv 
belgelerine, uluslararası hukuk belgelerine inmek, bunları değerlendirmek, 
yorumlamak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Söz konusu belgelerin bir kenara 
itilmesi, örneğin Ermenistan’ın devlet arşivlerini açmak istememesi, konunun 
bilim adamları tarafından sonlandırılmasına karşı çıkılmaktadır. Ninelerin, 
dedelerin anlatımlarından, hatıratlarından yola çıkılarak, hayal ürünü efsanelere 
yer vererek iddiaların siyasallaşmasına çalışmak bir yerde tarihin inkârı 
sayılacaktır.  

Gizli Paylaşım Planı Söz Konusu Oldu mu? 

I. Dünya Savaşı’nda, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde, 1915’te 
yaşanan Ermeni olayları ve günümüzdeki yansıması olarak şekillenen “Ermeni 
iddiaları: Tehcir=Soykırım” varsayımları ne kadar tarihî gerçeklerle 
bağdaşmaktadır? Kimler bu olayda rol almıştır? Bu olayların mutfağında kimler 
bulunmuştur? Önce bu soruların cevaplanması gerekmektedir. Petrograd-Paris-
Londra merkezli üç aktör İtilaf Devletlerini oluşturmaktadır. Büyük Savaşın bir 
tarafını temsil ederken, söz konusu Osmanlı coğrafyasına göz dikmişlerdir. Bir 
de arka planda rol alan figüranlar arasında: Yunanistan-Suriye-Lübnan-Latin 
Amerika-Kiliseler-Vatikan-Ermeni terör örgütleri: Hınçak, Taşnaksutyun… 
bulunmaktadır. Bu üç aktörün karşısında kendilerine Merkezî Devletler diyen 
Üçlü İttifak Devletleri sahnede yer almaktadır. Osmanlı Devleti bu Üçlü İttifak 
içindedir. Kendilerine tarafsız diyen ülkeler de bu oyuna dâhil olmuşlardır. 
Örneğin: ABD-İsveç-Norveç-İsviçre… Bu devletlerin arşivleri tarandığında 
olay bütün çıplaklığıyla ortaya çıkacak, tarih sahnesindeki yerlerini alacaklardır.  

Osmanlı İmparatorluğu kendisini Büyük Savaş’ın içinde bulmuştur. Bu 
oynanan oyunun önceden tasarlandığını açıklamaktadır. 19. yüzyılın ortalarında 
yaşanan Kırım savaşı (1853-1856) Osmanlılar için yarı-sömürge döneminin 
başlangıcı sayılmaktadır. 20. yüzyıl başlarına gelindiğinde Osmanlı Devleti dış 
dinamiklerin etkisi altına girmiştir.  

Aşağıdaki belge Osmanlı Devleti’nin bir oldu bittiyle karşı karşıya kaldığını 
açıklamaktadır (MAEF, Guerre Mondiale 1914-1918/Turquie/Vol. 848, 849, 
850). Arşiv belgesinde Goben’in Karadeniz’e açılması sırasında gemide 
bulunan Amerikalı bir doktorun ifadesine göre ne kendisinin ne de gemide 
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bulunan Türklerin Rus limanlarının bombalanacağından haberi olmadığını 
belirtmektedir.  

 

 

 

Osmanlı İmparatorluğu’nun gizli paylaşım planı Büyük Savaş’ın başında 3 
İtilaf devleti tarafından hazırlanmıştır. Fransa’nın 3 Kasım 1914 tarihli gizli 
paylaşım planı bunu açıklamaktadır (MAEF, Guerre Mondiale 1914-
1918/Turquie/Vol. 848, 849, 850). Aşağıdaki belgede: Asya Türkiyesi’nin 
etnik-dinî ve ekonomik bölgeleri, Fransa’nın eylem planı… 3 harita 
kıyaslandığında daha önce Rumeli ve Makedonya’da görüldüğü gibi 
Türkiye’nin Avrupa topraklarını kaybetmesi kaçınılmaz olmuştur… Fransa’nın 
etki alanının merkezi, kuzey Suriye olacaktır… Suriye’nin kontrolü şimdilik 
Kahire’den sağlanacaktır… 
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Doğu Sorunu İçinde Kalan Küçük Asya Sorunu Nasıl Çözülecektir? 

31 Ocak 1915 tarihli aşağıdaki belge, Küçük Asya Sorunu içinde bu defa 
Halifelik sorunu, Orta Doğu topraklarının bölüşülmesi yani, Türk-Arap 
çatışmasının körüklenmesi, Rusya’nın kontrolünde Doğu Anadolu topraklarında 
bağımsız bir Ermenistan kurulması, Fransa’nın Büyük Suriye projesi, 
İngiltere’nin Filistin toprakları sorunu gibi sorunlar çözüme kavuşturulmak 
istenmektedir.  

Söz konusu paylaşım planı içinde “Büyük Ermenistan” ile “Küçük 
Ermenistan” siyasi oluşumları bulunmaktadır (MAEF, Guerre Mondiale1914-
1918/Turquie/Vol. 848, 849, 850).  
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 “Büyük Ermenistan” siyasi projesinin arkasında Çarlık Rusyası bulunurken, 
“Küçük Ermenistan” planının arkasında Fransa bulunmaktadır.  

Büyük Ermenistan siyasi projesinin hayata geçirilmesi olayının başlangıcı 
1915 Van İhtilali’dir. Bu ayaklanmanın arkasında Çarlık Rusyası 
bulunmaktadır.  

Rusya’nın dış politikası: 19. yüzyılda yaşanan Osmanlı-Rus Savaşlarının 
arka planında Rusya’nın sıcak denizlere ulaşması yatmaktadır. 1905 Japon-Rus 
savaşı Rusya’nın yenilgisiyle sonuçlanınca Rusya’nın dış politikasında 
değişiklik meydana gelecektir. Rusya bu tarihten sonra gözünü Doğu Avrupa, 
Balkanlar ve Osmanlı coğrafyasına çevirmiştir. Balkan Savaşları sonunda 
Osmanlı Devleti’nin Rumeli topraklarını kaybetmesi üzerine Rusya, 20. 
yüzyılın başında Doğu Anadolu topraklarına göz dikecektir. İskenderun 
Limanı’ndan Akdenize çıkmayı hedeflemektedir. Gerçekte Rusya için önemli 
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olan Doğu Anadolu’da “Ermenisiz bir Ermenistan” kurmak, Fransa’nın 
Çukurova’da kuracağı “Küçük Ermenistan”la birleşmektir.  

Çanakkale Savaşları Osmanlı Ermenileri için Bir Kırılma Noktası 
mıdır? 

Fransa ve İngiltere’nin denizden Çanakkale’ye saldırı tarihleri ile 
Ermenilerin Van ihtilalinin patlak verdiği tarihler çakışmaktadır. Bu bir rastlantı 
olabilir mi? (MAEF, Guerre Mondiale 1914-1918/Turquie/Vol. 848, 849, 850).  
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Yukarıda verilen arşiv belgesinde Edward Grey, konuya açıklık 
getirmektedir. Osmanlı Orta Doğusu İngiltere ve Fransa tarafından 
paylaşılmıştır. Irak topraklarına karşılık İngiltere Fransa’ya “Büyük Suriye” 
topraklarını sunmaktadır. Kilikya yani Çukurova bölgesinde kurulacak Küçük 
Ermenistan Büyük Suriye siyasi projesi içinde bulunmaktadır. Fransa’nın 
Büyük Suriye projesine Lübnan toprakları dâhil edilmiştir. E. Grey için 
Çanakkale Savaşları kazanılmalıdır. Çanakkale Savaşlarının planları yapılırken 
Osmanlı Ermenilerinin Anadolu coğrafyasında ihtilal hazırlığı içinde 
olduklarını aşağıdaki arşiv belgelerinden okumaktayız (MAEF, Guerre 
Mondiale1914-1918/Turquie/Vol. 848-849-850). Bu belgede: Petrograd’dan 
alınan bilgiye göre, Zeytunlu Ermenilerin temsilcisi Kafkasya Rus Ordusu 
Karargâhı’na gelerek 15 bin Ermeni’nin Türklere… saldırmak için 
beklediklerini, ancak yeterli silah ve cephanelerinin olmadığını… İskenderun 
limanından kolaylıkla yeterli silah ve cephanenin kendilerine ulaşabileceğini… 
öğrenmekteyiz.  
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Ermenilerin Van, Bitlis, Çatak, Musa Dağı İsyanları 

Kafkasya cephesinde Rusların Osmanlı askerlerine karşı üstünlük kazanması 
ve Doğu Anadolu’da ilerlemeleri ile Ermeni isyanları arasında ilişki 
bulunmaktadır. Bu ilişki siyasi bir projenin uzantısı niteliğindedir. Van isyanı ve 
Musa Dağı isyanı bunun tipik örneğini oluşturmaktadır (MAEF, Guerre 
Mondiale1914-1918/Turquie/Vol. 887). Bu arşiv belgesinde Fransa’nın Selanik 
Konsolosu Seon’un açıklamalarına göre, …Van’da Ermeniler ayaklanarak 
Müslümanları ve memurları öldürdükleri…Belediyeyi dinamitle havaya 
uçurdukları…anlaşılmaktadır.  

 

 

 

Rusya Dışişleri Bakanı Sazanov’un telgrafından öğrendiğimize göre… 
Yeniköy’e varan Van Ermeni temsilcisi… Birleşik Devletler Van 
Konsolosu’nun 13/28 Nisan tarihli kumaş üzerine yazılmış bir mektubunu 
vermiştir. Bu mektuba göre, Van’da tam bir ayaklanma yaşanmaktadır… 
Hükûmet şehri bombalamakla tehdit etmektedir… (MAEF, Guerre 
Mondiale1914-1918/Turquie/Vol. 887).  
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Diğer taraftan Rusya’nın Paris Büyükelçisi Iswolsky’nin açıklamalarına 
göre, Van Ermeni kolonisi tarafından kendisine iletilen 28 Nisan 1915 tarihli 
mektupta, Van bölgesinde Ermeniler tarafından 6 bin Müslüman’ın 
öldürüldüğü, Van ve Çatak savunmasının devam ettiği anlaşılmaktadır (MAEF, 
Guerre Mondiale1914-1918/Turquie/Vol. 887).  
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Van, Bitlis ve Çatak Ermeni isyanlarından sonra bu defa Musa Dağı 
Ermenileri (Cebel Musa) ayaklanacak, Osmanlı askerleriyle çatışmaya 
gireceklerdir. Uzun süre direndikten sonra Fransa’nın Akdeniz Filosu 
muhripleri tarafından kurtarılarak İskenderiye limanına çıkarılacaklardır (Dilan, 
2007: 549).  

İskenderun Körfezinin güneyinde Cebel Musa’da öldürülme korkusuyla 
6000 Ermeni’nin ayaklandığı, savaşmak için İtilaf devletleri gemilerinden silah 
ve cephane istediklerini… aşağıdaki belgeden anlamaktayız. (MAEF, Guerre 
Mondiale1914-1918/Turquie/Vol. 870/Syrie-Palestine).  
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Ermenilerin Kilikya’da İsyan Çıkarmak İçin İtilaf Devletlerine Nota 
Vermeleri 

Bogos Nubar merkezi Paris’te bulunan Ermeni Millî Delegasyonu 
başkanıdır. Aynı zamanda Ecmiyazin Katolikosluğu’nu Avrupa’da temsil 
etmektedir. Fransa’nın Kahire Ortaelçisi M. Defrance’ı sık sık ziyaret ettiğini, 
Bogos Nubar’ın Ortaelçi Defrance’a Osmanlı Ermenileri adına yapmış olduğu 
teklifi aşağıdaki belgeden anlamaktayız: “Boghos Nubar beni görmeye geldi. 
Adana ve Mersin’de nüfusun % 40’ını Ermenilerin oluşturduğunu, İskenderun 
bölgesinden yapılacak bir eylemde Ermenilerin İtilaf devletlerine yardımcı 
olabileceklerini…” dile getirdi (MAEF, Guerre Mondiale 1914-
1918/Turquie/Vol. 867/Syrie-Palestine).  



 

 

582 

 

 

 

 



 

 

583 

Diğer taraftan Ermeni Ulusal Savunma Komitesi Kilikya’da ayaklanma 
çıkarmak için İngiltere’nin Akdeniz donanması sorumlusu General Maxwell’e 
yazılı bir nota verecektir. Komite Genel Sekreterinin General Maxwell’e verdiği 
2 ayaklanma notasını ve ayaklanma planını aşağıdaki belgelerden 
öğrenmekteyiz (MAEF, Guerre Mondiale1914-1918/Turquie/Vol. 870/Syrie-
Palestine).  
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Lübnan, Yunanistan, ABD, Kızılhaç ve Kiliselerin birlikteliği 

Lübnanlılar’ın… Türklere karşı koyabilmek için silah istediklerini, Yunanistan 
Başkonsolosunun devreye girdiğini, Yunan Hükûmeti’nin Beyrut’a 15 bin tüfek, 
2 milyon mermi vermeyi kabul ettiğini… dağda 30 ile 35 bin gönüllü 
bulunduğunu… Fransa’nın Filistin Yüksek Komiseri M. Picot açıklamalarından 
anlamaktayız. (MAEF, Guerre Mondiale 1914-1918/ Turquie/ Vol.867/ Syrie 
Palestine).  
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Diğer arşiv belgesinde Maruni Komisyonu’yla Ortodoks Lübnanlıların 
Türklere karşı koymak ve İtilaf devletleri çıkarmasına yardımcı olmak için 
Yunan Hükûmeti’nden silah ve cephane istediklerini … anlamaktayız (MAEF, 
Guerre Mondiale 1914-1918/Turquie/Vol. 867/Syrie-Palestine).  
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Suriyeli ve Ermeni Amerikan Yardım Komitesi’nin, Amerikan Kızılhaçı’nın 
ve Protestan Kiliselerinin tam bir uyum içinde çalıştıklarını… birlikte bağış 
toplanması için 12 bin kilisede faaliyet gösterdiklerini, 5 milyon dolar para 
toplandığını… arşiv belgesinden okumaktayız (MAEF, Guerre 
Mondiale/Turquie/Vol. 890/Légion d’Orient).  
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Toplanan yardım paralarının Ermeni Patriği tarafından Amerika’nın İstanbul 
Büyükelçisi’ne iletildiğini, ayrıca bir mektubun kopyasının İstanbul’daki 
Amerikan Elçiliği tarafından Patrikliğe verildiğini… arşiv belgesinden 
anlamaktayız. İletilen bu mektupta Dünyadaki Ermenilerin her şey normale 
dönünceye kadar tarafsız ülkelere başvurarak insani duyguları öne 
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çıkartmaları… Türkiye’deki Ermenilerin can güvenliğini düşünerek diğer 
ülkelerdeki Ermenilerin eylemlerini azaltmaları talimatı verilmektedir (MAEF, 
Guerre Mondiale/Turquie/Vol. 887/Arménie).  

 

Bir Pazarlık Konusu: Kilikya 

Ermeni Katolikosluğu’nu temsilen Ermeni Millî Delegasyonu Başkanı 
Bogos Nubar’ı bu defa Fransa ile pazarlığa oturduğunu, bu pazarlıkta Bogos 
Nubar’ın önerisine Tchobanian’ın da destek geldiğini görmekteyiz. Aşağıdaki 
arşiv belgelerinden Doğuda Bağımsız bir Ermenistan’ın 6 vilayetten 
oluşacağını… Kilikya’nın ayrı ve bağımsız “Küçük Ermenistan” olarak kabul 
edilmesini okumaktayız (MAEF, Guerre Mondiale1914-1918/Turquie/Vol. 
887).  
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Tchobanian, Fransa Dışişleri Bakanı M. Delcassé’ye imzalı bir mektup 
vermiştir.  

Bu mektupta: Planlarının bir grup Fransızlarla Kilikya’yı Suriye’nin bir 
bölgesine çevirmek olduğu…Fransa’nın Kilikya’da çıkarları bulunduğu, bunları 
korumak isteyeceği… Küçük Ermenistan adının ona XI. yüzyılda 
verildiği…Suriyeli kardeşleriyle büyük planı uygulamak istedikleri… Fransa’nın 
koruması altında daha mutlu olacaklarını…bundan gurur duyacaklarını… 
yazmaktadır (MAEF, Guerre Mondiale1914-1918/ Turquie/ Vol. 887).  
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SONUÇ 

Ermeni olayları ve iddiaları üzerine yapılan yayınlarda genellikle olayların 
izlerini üzerinde taşıyan birinci kuşak Ermeniler tarafından yazılmış kitaplarda 
“Katliam” (massacres) ve “Ermeni Sorunu” sözcüğünün sıkça kullanıldığını 
anlamaktayız. I. Dünya Savaşı sonrası yeni kuşak Ermeniler tarafından yapılan 
yayınlarda bu defa jenosit (génocide) yani soykırım sözcüğünün öne 
çıkarıldığını, yok olan Osmanlı Devleti’nin değil de, nedense Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ve Türklerin bu suçlamayla karşı karşıya bırakılmak 
istendiğini, bunun sürekli vurgulandığını tespit etmekteyiz. Kanımızca bu 
sözcüğün kullanılmasında 9 Aralık 1948 tarihli Birleşmiş Milletler 
Konvansiyonu’nda jenosit sözcüğünün yer alması ile Nuremberg’te Nazi 
Almanyası’nın Yahudi soykırımı ile suçlanmasının yol gösterici olabileceğini 
düşünmekteyiz. Doğrusu bu suçlayıcı kitapları okurken Voltaire’in ünlü sözünü 
hatırlamadan geçememekteyiz: “Tanrı yoksa icat ediniz!” 
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