
 

 

1327 

 
 
 

1948 SOYKIRIMI SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA 
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ÖZET 

Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran Roma Statüsünde öngörülen, 
insanlığa karşı suç ve savaş suçu ile, ulusal yasalarda öngörülen suçlar ile 
soykırımı suçu arasındaki temel fark, soykırımı suçunda özel kasıt unsurunun 
(dolus specialis) bulunması ve soykırımı suçunun işlendiğini saptayacak yetkili 
mahkemenin Soykırımı Sözleşmesi ile belirlenmiş olmasıdır. 1915 trajik 
olayları sırasında, sadece Ermeni kökenli Osmanlı yurttaşları değil, diğer 
Osmanlı yurttaşları da mukateleden zarar görmüşlerdir. Soykırımı iddialarını 
Uluslararası Adalet Divanı’na taşıma seçeneği muhtemelen hiçbir sonuç 
sağlamayacaktır. Zira 1948 Soykırımı Sözleşmesi geriye dönük olarak 
uygulanamaz. Soykırımı savları ile soykırımı olmadığı görüşleri, düşünceyi 
ifade özgürlüğü çerçevesinde ele alınmalıdır. Yahudi soykırımı benzerî suçlar 
yetkili mahkeme tarafından hukuken saptanmadıkça, kişiler soykırımını inkâr 
suçundan mahkûm edilmemelidir.  

Anahtar Kelimeler: Soykırımı, Uluslararası Adalet Divanı, düşünceyi ifade 
özgürlüğü. 

ABSTRACT 

 An Analysis of the Genocide Allegations in the Context of the 1948 
Genocide Convention  

The main difference between the crimes of genocide and other international 
crimes, such as crimes against humanity or war crimes foreseen in the Statute of 
Rome establishing the International Criminal Court and also other crimes 
mentionned by the national legislations, is the existence or not of the special 
intent (dolus specialis) with regard the crimes of genocide and also designation 
by the Genocide Convention of the competent tribunal to establish the existence 
of this crime. During the tragic events of 1915 not only the Ottoman citizens of 
Armenian origin but many other Ottoman citizens suffered from the mutual 
killings. The alternative of bringing the genocide allegations to the International 
Court of Justice probably will not produce any result, because the 1948 
Genocide Convention can not be applied retroactively. The genocide allegations 
as well as the denial of it, should be treated within the context of the freedom of 
expression. The persons should not be convicted on the ground of denial, unless 
the existence of such crimes – such the Holocaust- are juridically established by 
the competent tribunal.  
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Soykırımını Diğer Suçlardan Ayıran Önemli Nitelikler 

Soykırımı suçunu diğer uluslararası suçlardan ayıran önemli nitelikleri 
vardır: 

a. 1948 Soykırı’mın Sözleşmesi’nin1 2. maddesine göre2 bir eylemin 
soykırımı sayılabilmesi için, bir ulusal, etnik, ırksal veya dinsel gruba mensup 
şahısları sırf o gruba mensup bulundukları için tamamen veya kısmen yok 
etmek kastının bulunması gereklidir. Buna “özel kasıt” deniyor. (Latincesi: 
dolus specialis). Bu özel kasıt yoksa ya da bu kastın bulunduğu kesin olarak 
ispatlanamazsa, o eylem, örneğin, cinayet, katliam, insanlığa karşı suç veya 
savaş suçu çerçevesine girebilir, ama hukuken soykırımı sayılamaz. Uluslararası 
Adalet Divanı’nın (aşağıda Divan denilecektir.) aldığı 28 Şubat 2007 tarihli 
Bosna kararı bu hususun altını özellikle çizmektedir.  

b. Soykırımı Sözleşmesi’ni diğerlerinden ayıran ikinci önemli nitelik, yetkili 
mahkeme konusudur. Bu husus, gerek Sözleşme taslağını kaleme alan Hazırlık 
Komitesi’nde, gerek 1948 yılında Sözleşme’ye son hâlini veren Uluslararası 
Konferans’ta ele alınmış, soykırımı suçunu cezalandırmayı evrensel hukuka 
yani her türlü mahkemeye havale etmeyi öngören değişiklik önergeleri 
oylanarak reddedilmiştir.3 Sözleşme’ye son şeklini veren uluslararası 
konferansta yapılan oylamada, bu konuyu düzenleyen 6. madde, suçun işlendiği 
ülkenin yetkili mahkemesini yetkili kılmıştır. Bunun dışında taraflar anlaştıkları 
takdirde, bir Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yetkili kılınabileceği de hükme 

                                                 
1 9 Aralık 1948 tarihinde Paris’te toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul 

edilip, 12 Ocak 1951 tarihinde yürürlüğe giren “Soykırımı Suçunun Önlenmesine ve 
Cezalandırılmasına Dair Sözleşme” 23 Mart 1950 tarihinde Türkiye tarafından onaylanmıştır. 
5630 sayılı onay yasası 29 Mart 1950 gün ve 7469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

2 “Sözleşme Madde 2: Bu Sözleşme bakımından, ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu –sırf o 
gruba mensup oldukları için– kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak için işlenen aşağıdaki 
fiillerden herhangi biri soykırım suçunu oluşturur:  

a. Gruba mensup olanların öldürülmesi; 

b. Grubun mensuplarına ciddi bedensel veya zihinsel zarar verilmesi; 

c. Grubun fiziksel varlığını bütünüylke veya kısmen ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam 
şartlarını kasden değiştirmek; 

d. Grup içinde doğumlerı engellemek amaciyle tedbirler almak; 

e. Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek.” 

Yukarıda kalın siyah harfle yazılı sözcükler, Sözleşmenin kanımca en önemli niteliğini 
oluşturmasına rağmen metnin dilimize çevirisinde atlanmıştır. İngilizcesi: “... . acts committed 
with the intent to destroy, in whole or in part a national, ethnical, racial or religious group as 
such.” Bu önemli eksikliğin yeni bir yasa ile düzeltilmesini öneririm.  

3 Sözleşmenin Hazırlık Çalışmaları : “Travaux Préparatoires of the Convention on the Prevention 
and Punishment of the Crime of Genocide”, U.N. ECOSOC Document E/794, 24 May 1948.; 
Hazırlık Çalışmaları Zabıtları: 93 Oturum. s. 322-326.  
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bağlanmıştır.4 Parlamentolar, senatolar, belediye meclisleri ya da bir başka 
mahkeme, bir eylemin soykırımı olduğunu saptama konusunda yetkili değildir 
ve yetkili yargı organının geçerli bir kararı bulunmadan soykırımı suçu işlendiği 
ileri sürülmemelidir. Ama uluslararası kamu oyu, medyanın da etkisi ile 
soykırımı sözcüğünü kullanmak için yetkili mahkemenin karar vermesini 
beklemiyor.  

c. Sözleşme’nin 4. maddesi, soykırımı suçunu işleyen “kişilerin” 
cezalandırılacağını belirtir.5 Bu madde devletin soykırımı suçu faili 
olmadığından söz etmez ama, soykırım suçu işleyenler –anayasalarına göre– 
yetkili olan yöneticiler veya kamu görevlileri ya da özel kişiler olabilir. 1948 
yılında Sözleşme’nin müzakeresi sırasında Birleşik Krallık temsilcisi, soykırım 
suçuna ilişkin cezai sorumluluğun sadece özel şahıslara veya derneklere değil, 
devletlere, hükûmetlere ya da devlet veya hükûmetin organ veya yetkili 
makamlarına da sirayet ettirilmesini önermişti; bu öneri 22 lehte, 24 aleyhte 
oyla reddedilmişti.6 Ancak, oylar arasındaki farkın azlığı, devletin de soykırımı 
suçunun faili olabileceği görüşünde bulunanların sayısının azımsanmayacak 
boyutlarda bulunduğunu göstermektedir.  

d. Hâlen kimi soykırımı hukukçuları, yetkili mahkeme konusunda olduğu 
gibi Sözleşmenin 9. maddesinde kayıtlı7 “Devletin soykırım… hakkındaki 
sorumluluğu dâhil olmak üzere çıkan uyuşmazlıklar…” sözcüklerinin 
kapsamının uluslararası ceza yargısı tarafından geniş biçimde yorumlanmasını 
telkin ediyorlar.  

Uluslararası Hukuk Durağan Değildir.  

Bu münasebetle, uluslararası hukukun durağan olmadığı, sürekli geliştiği 
gerçeğini kaydetmeliyiz. Soykırım hukuku alanındaki gelişmeler, Soykırımı 
Sözleşmesi’nin ölü doğduğunu ileri süren ve Sözleşme’nin uygulama ve etki 
alanı genişleterek bu ağır suçun cezasız kalmamasını isteyen soykırım 
hukukçularının, düşünürlerin ve siyasetçilerin, etkilerini Uluslararası Adalet 

                                                 
4 Sözleşme Madde 6: Soykırımı (fiiliini) veya üçüncü maddede belirtilen fiillerden birini işlediği 

hakkında suç isnadı bulunan kimseler, suçun işlendiği ülkedeki Devletin yetkili bir mahkemesi 
veya yargılama yetkisini kabul etmiş olan Taraf Devletler bakımından yargılama yetkisine 
sahip bulunan uluslararası bir ceza mahkemesi tarafından yargılanır.  

5 Sözleşme Madde 4: “ Soykırımı (fiilini) veya üçüncü maddede belirtilen fiillerden birini işleyen 
kişiler, anayasaya göre sorumlu yöneticiler veya kamu görevlileri veya özel kişiler de olsa 
cezalandırılır. “ Bu madde çevirisi tarafımızdan düzeltilerek buraya kaydedildi. Resmi gazetede 
yayımlanan çeviride “kişiler” sözcüğü yok.  

6 UN doc. A/C. 6/236 Corr 1 in Offiicial records of the General Assembly Part I. Sixth Com. 
Annexes, 1948. P. 24.  

7 Sözleşme Madde 9: Devletin, soykırımı veya 3. Maddede kayıtlı fiillerden herhangi biri 
hakkındaki sorumluluğu da dâhil olmak üzere, Sözleşmenin yorumlanması, uygulanması veya 
yerine getirilmesi hakkında, işbu Sözleşmeye Taraf devletler arasında çıkan uyuşmazlıklar, 
uyuşmazlığın taraflarından birinin talebi üserine Uluslararası Adalet Divanı önüne getirilir.  

Bu madde çevirisi de tarafımızdan düzeltilerek buraya kaydedildi.  
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Divanı başta olmak üzere, –biraz sonra ele alacağımız– Avrupa Birliği Çerçeve 
Kararı ile de hissettirmeğe başladıklarını ve 1948 Sözleşmesi çerçevesinin 
genişletilmekte olduğunu göstermektedir.8 Gene kısaca değineceğimiz, 
Uluslararası Adalet Divanı’nın Bosna kararı da soykırımı hukuku alanında 
önemli sayılacak yeni yorumlara yer vermiştir.  

Siyasal Anlamda Soykırımı Terimi 

Soykırımı kavramı gerek hukukçular,9 gerek toplum bilimciler ve 
siyasetçiler arasında çok tartışmalıdır. Özellikle 1915 olaylarını soykırımı 
olarak niteleyenler, soykırımının hukuki çerçevesinin kendi dogmalarına hizmet 
etmediğini görmüş bulunuyorlar. Bu nedenle şimdilerde “siyasal anlamda 
soykırımı” veya “toplum bilimleri bağlamında soykırımı” gibi yeni çerçeveler 
oluşturmak ve bunları uluslararası kurumlara onaylatmak istiyorlar. Temmuz 
2007 başında Sarajevo’da düzenlenen Soykırımı Akademisyenleri toplantısında, 
bu hukuki terime toplum bilimsel bir tanım kazandırma çabaları açıkça ortaya 
çıktı. Şu sıralarda, yaratılan kavram kargaşası ülkeler arasında gerginliklere 
neden olmaktadır. Avrupa Parlamentosu’nda, Fransa Meclisi’nde ve başka 
parlamentolarda görüldüğü gibi kimi siyasetçiler soykırımı savından kendi 
amaçları doğrultusunda –örneğin Türkiye’yi Avrupa Birliğinden dışlamak için– 
yararlanmak istiyorlar . 

 Uluslararası Adalet Divanı’nın Bosna Kararı10 

Uluslararası Adalet Divanı’nın 26 Şubat 2007’de aldığı Bosna kararı 
soykırımı hukuku açısından son derecede önemlidir.  

Divan bir eylemin soykırımı sayılması için özel kasıt bulunduğunun 
kanıtlanması gereği üzerinde ısrarla durmuştur.11 Karar “Soykırımı’nın 

                                                 
8 William A. Schabas, “The Odious Scourge: Evolving Interpretations of the Crime of Genocide” 

Erivan, 20 Nisan 2005. Schabas 1915 olaylarının soykırımı sayılması gerektiğini ifade eden, 
Musevi asıllı tanınmış bir uluslararası hukukçudur. Erivan’da Ermeni soykırımı savı hakkında 
düzenlenen bu konferansta, son gelişmelerin korunan gruplar listesinin genişletildiğini 
gösterdiğini belirtmiş, bu gelişmelerin 1915 yılında Türkiye’de vuku bulan Ermeni katliamını 
inkâr edenleri rahatsız edeceğini ileri sürmüştür. Shabas, 2005 yılında yaptığı bu konuşmada 
artık savcıların soykırımı özel kastının bulunduğuna gereksinme kalmadığını belirtmiş, ayrıca 
grubu ortadan kaldırma kastının varlığı tam olarak tesbit edilememiş bile olsa, zorlama altında 
gerçekleştirilen yer değiştirmelerinin soykırımı çerçevesinde görüldüğünü vurgulamıştır. Bu 
bildiride Bosna davası hakkında verilen bilgiler Shabas’ın yanlış teşhiste bulunduğunu 
gösteriyor.  

9 Bosna kararına, yüz sahifeden fazla ayrıkçı görüş yazan yargıçların, aldıkları kararın içerdiği 
çelişkilerden ve Soykırımı Sözleşmesi’nin –ruhuna denilemese bile– lafzına aykırı olan 
genişletici yorumlardan memnun olmadıklarını gösteriyor.  

10 International Court of Justice; 2007, 26 February. General List No. 91: “Case concerning the 
application of the Convention on the Prevention and Punishment of theCrime of Genocide. 
Bosnia and Hezegovina v. Serbia and Montenegro”, Judgment. 171 sayfa.  

11 a.g.karar: para. 202-239: Questions of proof: burden of proof, the standard of proof, methods 
of prof. 
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insanlığa karşı suç ve zulümlerden farklı olduğunu… bir eylemin soykırımını 
olduğunun saptanması için ciddî ve tartışmasız kanıtlar bulunmasına özen 
gösterilmesi gerektiğini belirtmiş başka bir deyimle kanıt eşiğini yüksek 
tutmuştur.12 Divan, kararında özel kasıt unsurunun tam anlamıyla ve kesin 
biçimde var olduğunu ispat etme yükümlülüğü davayı açana ait bulunduğu 
belirmiştir.  

Osmanlı Arşivlerinde bulunan çok sayıda belge, tehcir uygulaması sırasında, 
sorumluların göç ettirilenleri korumak için uymaları gereken talimatları 
içermektedir. Bu nedenle Bosna kararının bu ölçütünün Ermeni soykırımı 
savlarını ileri sürenlerin tezlerini zayıflatıcı niteliktedir.  

Bosna kararı, Bosna’daki olayları tanımlamak için “etnik temizlik” teriminin 
sıklıkla kullanıldığını, bu terimin bir bölgeyi etnik bakından türdeş kılmak için 
diğerlerini göçe zorlama anlamına geldiğini, Sözleşme yapılırken bu kavramın 
soykırımı çerçevesine alınmasının reddedildiğini, “bir gruba mensup kişileri 
bulundukları yerden bir başka yere –zor kullanarak da olsa– sürmenin 
(deportation) veya hicret ettirmenin (displacement) otomatik olarak o grubun 
yok edilmesi anlamına gelmediğini”, “bu nedenle bu eylemde yok etme 
bağlamında özel kasıt bulunduğunun söylenemeyeceğini, özel kasıt 
bulunduğunun isbatı için sadece tehcirin yeterli olmadığını, bu insanları sadece 
o gruba mensup bulundukları gerekçesiyle yok etme saikinin mevcut olması 
gerektiğini”13 vurgulamaktadır.  

 Uluslararası Adalet Divanı, Bosna Hersek’in, Sırbistan Karadağ aleyhine 
açtığı davada, Sırbistan’ı sadece Srebrenitsa’da soykırımı eylemini 
önlememekten sorumlu bulmuş, Bosna’nın diğer yerlerinde vuku bulan 
katliamlarda “özel kasıt” göremediğini belirtmiş, bu eylemlerin insanlığa 
karşı suç veya savaş suçu sayılabileceğini vurgulamış, ancak o konularda 
Divan’ın karar vermeğe yetkili olmadığının altını çizmiştir.  

Ermeni soykırımı savına dönersek, bu konuda ileri sürülen geçersiz iddialar 
hukuksal değil, siyasal nitelikli olduğundan, Ermenistan’ın veya bir başka 
Devlet, soykırımı işlediği savı ile Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı mahkemeye 
gitmez. Bu durumda da kasıt unsurunu yargı önünde isbatlama yükü soykırımı 
iddiası sahiplerinin sırtından kalkar. Bunun yerine “çamur at, izi kalsın.” 
politikası uygulanır. Bu nedenle, Türk tarafı “soykırımının herkes tarafından 
kabul edilen tarihsel bir gerçek olduğu” iddiaları karşısında Soykırımı 
Sözleşmesinin, soykırımı suçunu diğer eylemlerden ayırt eden en önemli niteliği 
olan özel kastın bulunmadığını –âdeta– isbata çalışan taraf durumuna 
düşmüştür.  

Osmanlı Devleti 1915 Döneminde Ermeni Kökenli Osmanlı 
Yurttaşlarına Karşı Suç İşleyenleri Mahkemeye Vermiş ve Mahkûm 
Etmiştir.  
                                                 
12 a.g.karar: para. 188: “The question of intent to commit genocide”. 
13 a.g.karar: para. 190: “Intent and “ethnic cleansing”.  
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Bu bağlamda, sık sık ortaya atılan görüş, “1915 döneminde Osmanlı 
Devleti’nde pek çok Osmanlı Ermenisinin tehcir sırasında hayatını 
kaybetmesinde, Osmanlı idaresinin suçu bulunduğu, Türkiye’nin soykırımı 
inkâr ettiği ve o büyük suçun cezasız kaldığıdır”. Bu sav doğru değildir. 
Osmanlı Devleti de, Türkiye Cumhuriyeti de 1915 yılında yaşanan elim 
olayların, yaşanan facianın varlığını inkâr etmemiştir. Ayrıca, Osmanlı yargısı 
1915 tehciri sırasındaki yasa dışı eylemleri cezalandırmıştır. Örneğin, 1915-
1916 yıllarında çeşitli suçlardan yargılanarak mahkûm edilen ve 67’si ölüm 
cezasina çarptırılan, 659 görevli ve vatandaş vardır.14 Bu durumda, bu alanda 
devletin suçları kovuşturma ve suçluları cezalandırma görevini yerine 
getirdiğinin kanıtıdır.15 Bu yargılamalar, işgal kuvvetlerinin baskısı altında 
yapıldığı bilinen ve eleştirilen 1919 Divan-ı Harbi Örfi yargılamalarından 
farklıdır.16  

1915 Olaylarında Osmanlı Yurttaşları Arasında Karşılıklı Öldürmeler 
“Mukatele” Olmuştur. Tarihi Tek Taraflı Okumak Din ve Irk 
Ayrımcılığıdır. 

Türkiye’nin ve Türk halkının ezici çoğunluğunun kabul etmediği husus, o 
dönemde olaylarının tek taraflı ve yanlı okunması ve çok sayıda Müslüman 
Osmanlı yurttaşının başlarında Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Ermeni asıllı 
üyeleri bulunan Osmanlı Ermenilerinden kurulu birlikleri tarafından 

                                                 
14 Doç. Dr. Yusuf Sarınay, “Ermeni Tehciri ve Yargılamaları 1915-1916”, Türk Ermeni 

İlişkilerinin Gelişimi ve 1915 Olayları Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Gazi 
Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2006, s. 263, 
264 (Bu bilgiler Osmanlı Dâhiliye Nezareti’nden Hariciye Nezareti’ne gönderilen 19 Şubat 
1916, 12 Mart 1916 ve 22 Mayıs 1916 tarihli gizli yazıların ekinde yer alan listelerden 
derlenmiştir.) 

15 Zaman gazetesi, 02.05.2006: “Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü Yusuf Sarınay 
şunları belirtmiştir: Osmanlı Hükûmeti savaşın olumsuz şartları içinde Ermeni sevkiyatını 
yürütürken kafilelerin güvenliklerinin sağlanması konusunda büyük gayret sarfetmişti… 
Ermeniler’e kötü muamelede bulunan jandarma ve memurların derhal azledilerek Divan-ı 
Harplere teslim edilmesi sürekli vurgulanıyordu. Hükûmet’in uyarılarına aykırı savranışlarda 
bulunanları cezalandırmak için 30 Eylül 1915’te soruşturma komisyonları kurulmasına karar 
verildi. O tarihte Ermenilerle ilgili dış baskı oluşmamıştı bile. Osmanlı bu yargılama kararını 
tamamen kendisi almıştır. Ermenileri yok etme niyetinde bulunan bir yönetimin bu hassasiyeti 
göstermesi mümkün değildi… Osmanlı belgelerinin ortaya koyduğu rakamlara göre, Divan-ı 
Harp’te yaralananların sayısı toplam 1673. Bunların içinde binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen, 
jandarma bölük komutanı, polis komiseri, nahiye müdürü, tahsildar, kaymakam, belediye reisi, 
katip, sevk memuru, mal müdürü, tapu memuru, muhtar, telgraf müdürü, nüfus memuru, 
başkatip, Emval-i Metruke Komisyonu reisi gibi 170 kamu görevlisi var. Kalan 975 kişi, çete 
mensubu ve halk arasından gelme. 1916 yılı ortalarında son bulan Divan-ı Harp 
yargılamalarının sonuçları şöyle: 67 idam, 524 hapis, 227 beraat ve yargılamanın reddi, 109 
inceleme, 68 kürek, para, pranga ve sürgün cezası. 674 işlem yapılmayan kişi. 4 kişi de velisine 
teslim”. 

16 Yrd. Doç. Dr. Ferudun Ata, “Divan-ı Harbi Örfi Mahkemesi’nde Yapılan Tehcir Yargılamaları, 
Ermeni Soykırımı İddialarına Bir Delil Olabilir mi?”, Bkz.: 12 Sayılı dipnot. s. 277-286.  
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katledilmesinin17 unutturulmak istenmesi, böylece Türklere karşı açıkça din ve 
ırk ayrımcılığı yapılmasıdır.  

Uluslararası Adalet Divanı Tarihte Soykırımı Yapılıp Yapılmadığı 
Konusunda Karar Verme Yetkisine Sahip midir? 

 Lahey Uluslararası Adalet Divanı bir Uluslararası Ceza Mahkemesi 
değildir. Bir zanlıyı yargılayıp mahkûm edemez ya da aklayamaz. Ancak, 
Sözleşmeye göre, Divan bir Devlet’in başvurusu üzerine, soykırımı eylemi 
konusunda bir başka Devlet’in soykırımından sorumlu olup olmadığına karar 
verebilir ve gerekirse devleti tazminat ödemeğe, gasbettiği malı iade etmeğe 
veya yerine koymağa mahkûm edebilir.  

İnsanlığa Karşı Suç ve Savaş Suçu Soykırımı Suçundan Farklı 
Suçlardır. 

Bu aşamada sunuşumuza biraz daha açıklık getirmek için sıkça değinilen ve 
Uluslararası Ceza Divanı’nın (Roma) Statüsü’nde tanımı yapılan “İnsanlığa 
Karşı Suç” kavramının18 soykırımından çok daha geniş bir eylem ve hedef grup 
yelpazesini kapsadığına değinmeliyiz. Örneğin Soykırımı Sözleşmesi’nin 2. 
maddesinde sayılan eylemlerin kapsamı daha dardır. Dipnotta listesi verilen 
“insanlığa karşı suçlarda” “özel kasıt” aranmamaktadır. Ayrıca, Soykırımı 
Sözleşmesi tüm “grupları” kapsamamaktadır. Örneğin siyasal amaçla biraraya 

                                                 
17 Stéphane Yerasimos, “Questions d’Orient” “III. Le Causace”, La Découverte/Livres 

Hérodote, Sh. 201 Yerasimos şunları yazıyor: “… Böylece 24 Ekim 1914’te, daha çatışmalar 
başlamadan, Ermeni Gönüllü Taburu, başlarında, komutan yardımcısı olarak Osmanlı 
Parlamentosu’ndan bir mebus olduğu hâlde, Iğdır’dan Van’a hareket etti. …Başlarında en tanış 
Ermeni Reisi olan Antrabik bulunan birinci Ermeni taburu Van ve Başkaleyi işigal etti… 
Kentin Ermenileri bundan yararlanarak Müslümanların evlerini yağmaladılar... . Bir Türk karşı 
taarruzu kenti geri aldı ve Ermeni kıyımı başladı. İbrahim ARVAS, Tarihî Hakikatler, 
Ankara, 1964, s. 234.  

  Aynı konuda bkz.: Gr. Çalkuşyan, “Le Livre Rouge”, Paris, 1919, s. 11-12: G. Pastırmaciyan, 
“Why Armenia Should be Free? Armenia’a Role in the Present War”, Boston 1918, s. 41-42: 
Richard G. Hovannissian “Armenia on the Road to Independance, 1918, Los Angeles”, 1969, s. 
41-42.  

18 Sevin Elekdağ, “İnsanlığa Karşı Suçlar”, ASAM 2006, Stratejik Öngörü 2023 toplantısı 
mümasebetiyle yayımlanan kitapçık. s. 9.: İnsanlığa karşı Uluslararası Ceza Divanı’nın 
Statüsünün (Roma Statüsü) 7. maddesinde şöyle tanımlanmıştır: “Bu Statü amaçları 
bakımından, ‘insanlığa karşı suçlar’ herhangi bir sivil topluluğa karşı geniş çapta veya 
sistematik bir saldırımım parçası olduğu bilinerek işlenen aşağıdaki eylemleri kapsamaktadır”: 
“a) Öldürme; b) Toplu yok etme; c) Köleleştirme; d) Halkın sürülmesi veya zorla nakli; e) 
Uluslararası hukukun temel kurallarının ihlali sonucu hapsetme veya fizikî özgürlüğün başka 
biçimlerde ciddî olarak kısıtlanması; f) İşkence; g) Irza geçme, cinsel kölelik, fuhuşa zorlama, 
zorla kısırlaştırma veya benzer ağırlıkta cinsel şiddet; h) Siyasal, ırksal, ulusal, etnik, kültürel, 
dinsel, cinsel nedenlerle veya uluslararası hukukta evrensel olarak kabul edilemez sayılan 
nedenlerle bu paragrafta gösterilen ya da Uluslararası Ceza Divanı’nın yetkisine giren herhangi 
bir suç ile eylemler bağlamında herhangi bir topluluğa veya herhangi bir belirlenebilir 
gruba zulmetmek; i) Kişileri ortadan kaldırmak; j) Irk ayrımcılığı; k) Vücuda veya ruhsal ya da 
fiziksel sağlığa ciddî zarara neden olacak nitelikte bilinçli olarak yapılan diğer insanlık dışı 
eylemler.  
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gelmiş veya bir ülkeye karşı silaha sarılarak ayaklanmış gruplar, terör grupları 
Soykırımı Sözleşmesinin koruması altına alınmamıştır. Soykırımı (genocide) 
teriminin mucidi sayılan Lemkin, siyasal grupları koruma altında bulundurmayı 
teklif etmesine rağmen, Birleşmiş Milletler Teşkilatı çatısı altında müzakere 
olunan Sözleşmede, yapılan oylama sonucunda siyasal grupların koruma 
dışında bırakılması kararlaştırılmıştır.19  

Benzer suçlar, savaş sırasında işlendiği zaman, Roma Statüsü’nde belirten 
koşullarda, “Savaş Suçu” çerçevesine girer. Başka bir anlatımla, Soykırımı, 
İnsanlığa Karşı Suç ve Savaş Suçu Uluslararası Hukuk’a göre ve Uluslararası 
Hukuku, iç hukukuna aktarmış olan ülkelerin iç hukukuna göre farklı suçlardır 
ve birbirlerine karıştırılmamaları gerekir. Uluslararası Adalet Divanı, Şubat 
2007 Kararı’nda bu farkın altını çok açıkça çizmiştir. Bu durumda halk 
arasında yapıldığı gibi her suça soykırımı tanımlaması yapılması doğru değildir.  

Düşünceyi İfade Özgürlüğü Korunmalıdır. 

Militan Ermeniler Türk görüşlerinin açıklanmasını engellemek ve bunu 
açıklamak isteyenlerin ağızlarını tıkaçla tıkamak, buna rağmen görüşünü 
açıklayanı mahkûm ettirmek amacını güderler. Türk görüşlerinin açıklanacağı 
toplantıların yapılmasını engellemek için baskı uygularlar. Bu toplantılara 
katılacak olanları tehdid ederler. Ortak inceleme komisyonu kurulması 
önerilerini reddederler. Bu yaklaşım ardındaki neden, dogmalarına duydukları 
güvensizlikten başka ne olabilir? Bu durumda yapılması gereken, farklı 
görüşlerin ülkemizde savunulmasını engellememek, yasalara riayet 
çerçevesinde bunu yapanları yersiz kışkırtmalara istinaden 
kovuşturmamak, özgürlük ortamı içinde tüm görüşlerin açıklanmasına 
olanak tanımaktır. “Ermeni Soykırımı” savının fanatik taraftarlarından Vahan 
Dadrian’ın Osmanlı yönetimine ve hatta Türkiye Cumhuriyetine ağır suçlamalar 
içeren kitaplarının çevirilerinin ülkemizde yayımlanmış bulunması, Soykırımı 
savına destek veren Taner Akçam adlı kişinin görüşlerini Türkiye’de kitap ve 
makaleler ile açıklaması bu konudaki düşünceyi anlatım özgürlüğünün 
örnekleridir. Aynı özgürlük Ermenistan’da yoktur. Fransa’da kısıtlanmak 
istenmekte, İsviçre’de görüşünü açıklayan mahkemeye verilmekte, hatta ırk 
ayrımcılığı yapma suçunu işlediği savı ile mahkûm edilmektedir.  

Avrupa Birliğinde Hazırlanan Irk Ayrımcılığı Çerçeve Karar Taslağı  

Avrupa Birliği AB çerçevesinde de artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının 
önlenmesi ve cezalandırılması konusunda AB ülkeleri mevzuatında uyum 
sağlamak amacıyla yaklaşık 10 yıldır çalışmalar yapmaktaydı. Bu çalışmalar, 
2007 yılında Almanya’nın başkanlık döneminde sona ermiş ve AB Adalet ve 
İçişleri Bakanları Konseyinde tüm üyeler açısından geçerli olacak bir Çerçeve 

                                                 
19 Soykırımı Sözleşmesi Tasarısı (Doküman E/794) ve Ekonomik Sosyal Konsey Raporu’nun 

(A/633) görüşüldüğü, 25 Ekim 1948 tarihli 83. oturumda, Sözleşme’nin 2. maddesini içeren 
A/C. 6/245 rumuzlu doküman, 28 lehte, 6 aleyhte ve 5 çekimser oyla kabul edilmiştir.  
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Kararı üzerinde uzlaşma sağlanmıştır. Avrupa Parlamentosu’nun ve bazı ulusal 
parlamentoların görüşü alındıktan sonra, Çerçeve Kararı AB Resmî 
Gazetesi’nde yayımlanacak ve AB müktesebatının bir parçası hâline gelecek, 
AB ülkelerinden, iki yıl içinde ulusal yasalarını Çerçeve Karara uyumlu duruma 
getirmeleri istenecektir. Bu Çerçeve Kararı’nın Soykırımı bağlamında dikkatle 
ele alınması gereken birkaç niteliği vardır.  

Çerçeve Karar Tasarısı’nda Soykırımı Sözleşmesi’ne değil, Roma 
Uluslararası Ceza Divanı’nın Statüsü’ndeki soykırımı tanımına yollama 
yapılmaktadır. Roma Statünün 6. maddesi ise soykırımı tanımını yaparken 
Soykırımı Sözleşmesi’nin lafzını aynen almış olmakla birlikte, 1948 
Sözleşmesine atıfta bulunulmamaktadır. Böyle yapılarak Sözleşme’nin “yetkili 
mahkeme” kuralı dolaylı olarak çiğnenmiş, yok sayılmış olmaktadır. Çerçeve 
Karar Tasarısı’nın I.1.c maddesi soykırımının inkârının, açıkça hoşgörülmesinin 
ya da kabaca küçümsenmesinin 1-3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını 
öngörmektedir. İsteyen AB ülkesi, soykırımı suçunun inkârının, ilgili AB 
ülkesinin ulusal mahkemesi ve/veya sadece uluslararası bir ceza mahkemesi 
tarafından kararlaştırılmış olması hâlinde suç teşkil edebileceği hükmünü 
yasasına koyabilecektir. İsteyen AB ülkesi, soykırımının inkâr eylemini, kamu 
düzenini bozma tehdidi içerdiği veya tehdid edici, kötüye kullanıcı veya hakaret 
edici nitelikte olması şartıyla cezalandırabilecektir. Bu bağlamda ırkçılık ve 
yabancı düşmanlığı motivasyonunun bulunması ağırlaştırııcı sebep 
sayılacaktır.20 

Çerçeve Karara göre  

1. Soykırımı suçunun işlendiği konusunda bir uluslararası mahkemenin 
verdiği kesin mahkûmiyet kararı var ise, soykırımının yadsınması devletin 
ulusal mahkemesi tarafından cezalandırılabilecek,  

2. Soykırımı suçunun işlendiğine AB üyesi devletin mahkemesinin karar 
verdiği hâllerde de soykırımınıun inkârı devletin mahkemesi tarafından 
cezalandırılabilecekıtir.21 Bu hüküm Soykırımı Sözleşmesinin yetkili mahkeme 
kuralına aykırıdır ve âdeta Fransa tarafından çıkarılmak istenen Ermeni 
soykırımının inkârını cezalandırmayı öngören yasaya veya başka ülkelerde 
tezgâhlanmak istenen benzer yasalara AB mevzuatı kılıfı hazırlanmak amacıyla 
çerçeve karar taslağına konulmuştur.  

Çerçeve Karar Taslağı’nda değinmek isteyeceğimiz bir başka husus taslağın 
7. maddesinde, bu karar gereğince alınacak önlemlerin, temel özgürlükleri ve 

                                                 
20 Bu konu 19 Nisan 2007 tarihli Zaman gazetesinde “ AB’nin soykırımın tasarısı Ermeni 

iddialarını içermiyor” başlığı altında verilmişti. Bu haberin başlığı ve veriliş tarzının iyi bir 
gazetecilik örneği olduğunu söylemek çok güçtür. Zaten haberin içeriğinde bildirimizde 
değinilen kimi sorunlara da yer verilmişti. Bu durumda da en azından haber ile başlığının 
birbirine uymadığı söylenebilir.  

21 Şükrü Elekdağ, 1/6/2007 Cumhuriyet gazetesi. 
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düşünceyi ifade etme ve dernek kurma özgürlükleri gibi temel hukuki ilkeleri 
olumsuz biçimde etkilemeyeceği güvencesinin verilmiş bulunmasıdır.  

Bilindiği gibi Ermeni soykırımı iddialarının inkârına ilişkin parlamento 
tartışmalarında ve örneğin yukarıda değinilen Lozan Mahkemesi “Doğu 
Perinçek” kararında “varlığı herkes tarafından kabul edilen tarihî gerçek” 
savının arkasına sığınılmakta ve bu ifade yetkili mahkeme tarafından verilmiş 
geçerli yargı kararı yerine ikame olunmaktadır. Oysa, varlığı herkes tarafından 
kabul edilen bir tarihî gerçeğin bulunmadığı, çok sayıda karşı görüş içeren ciddi 
incelemeler ile saptanmıştır. Bu karşı görüş ve incelemeler yok sayılmıştır.  

Türkiye, Soykırımı Savları ya da Kararları Konusunda Uluslararası 
Adalet Divanı’na Başvurabilir mi?  

Soykırımı Sözleşmesi’nin 9. maddesine göre, “… Sözleşme’nin 
yorumlanması, uygulanması veya yerine getirilmesi hakkında, Sözleşme’ye 
Taraf devletler arasında çıkan uyuşmazlıklar uyuşmazlığın taraflarından birinin 
talebi üzerine Uluslararası Adalet Divanı önüne getirilir.”  

Fransa’ya karşı Divan’a gitme konusunda bir düşünce temrini:  

Türkiye bu maddeye dayanarak Divan’a başvurabilir. Zira, örneğin 
Fransa’nın 2001 yılında çıkardığı “Fransa 1915 yılında vuku bulmuş olan 
Ermeni soykırımı tanır.” şeklindeki iş’arî yasa Fransa’nın Sözleşmenin özel 
kasıt ve yetkili mahkeme hükümlerini yanlış yorumlaması ve uygulaması 
nedeniyle Fransa ile Türkiye arasında bir uyuşmazlık doğması sonucunu 
vermiştir. Türkiye’nin herşeyden önce bu uyuşmazlığı Fransa’ya resmen 
bildirmesi ve kayda geçirmesi gereklidir. Bu da bir Nota ile yapılır. Türkiye 
Cumhuriyeti devleti Fransa’nın çıkardığı yasadan zarar görmüş ve Fransa ile 
Türkiye arasındaki dostluk ilişkileri bu yasa nedeniyle zedelenmiştir. Tahmin 
olunabileceği gibi Fransa bunu kabul etmez ise, Türkiye Sözleşmenin 9. 
Maddesi gereğince Uluslararası Adalet Divanı nezdinde dava açabilir ve 
Fransa’nın mahkûm edilmesini isteyebilir.  

Fransa, büyük bir olasılıkla, bu talebe “2001 yasasının Soykırımı Sözleşmesi 
çerçevesinde çıkarılmadığını, Sözleşmenin geriye doğru yürütülemeyeceğini, 
ayrıca, Soykırımı Sözleşmesinin Giriş bölümünde, soykırımı suçunun tarihin 
her döneminde insanlığa büyük zararlar verdiğinin yazılı olduğunu, Fransa 
halkının da bu bağlamda 1915 olaylarını soykırımı olarak değerlendirdiğini, 
2001 yasasının bu değerlendirmeyi tescil eden iş’arî bir yasa olduğunu, yasanın 
Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik sayılamayacağını, 1915 olaylarından Türkiye 
Cumhuriyeti’nin sorumlu tutulmadığını” bildirerek yanıtlayacaktır. Gerçekten 
de Viyana Anlaşmalar Hukuku’nun 28. maddesi, Sözleşmelerin, o Sözleşme 
yürürlüğe girdiği tarihten önceki eylemlere veya Sözleşme yürürlüğe girmeden 
önce sona ermiş durumlara uygulanamayacağını belirtir. New York’ta Türk 
Ermeni Barıştırma Komisyonu olarak 2003 yılına kadar yaklaşık iki yıl görev 
yapan International Center for Transitional Justice adlı kurumun adı 
açıklanmayan hukuk danışmanlarına yaptırdığı bir hukuki incelemede de 
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“Soykırımı Sözleşmesi’nin geriye doğru yürütülemeyeceği” belirtilmiş, ancak 
“geriye doğru yürütülebilmiş olsaydı, 1915 olayları soykırımı olarak 
nitelendirilebilirdi”gibi ciddi bir kurum tarafından açıklanmış olabileceğine 
inanılması güç, ancak, tarafları tatmin edebilecek bir çıkış yolu önermişti  

Bu kısa sunuşumda UAD’nın usul ve içerik yönünden konuyu nasıl ele 
alabileceğinin tartışmasına girmeyeceğim. Sadece, kişisel kanıma göre, 1948 
Sözleşmesinin geriye doğru yürütülemeyeceği gerekçesi Divan yargıçlarını, 
kendileri bakımından da hassas olabilecek bir davayı usul yönünden red 
konusunda yeterli bahane/dayanağı oluşturabilecektir.  

Uluslararası Tahkime Başvurmak Bir Seçenek midir ?  

Bir de Hükûmetimizin uluslararası tahkime başvurmasnı önerenler varır. Bu 
görüşü savunanlar, “Ermenistan Hükûmeti’nin bugüne kadar önemli mesafe 
kazanmış olan soykırımı iddialarını müzakere konusu yapmamak ve bugün 
varılan noktadan geriye gitmemek için tahkim önerisini kabul etmeyeceğini ve 
sonuçta meydan okumadan kaçan taraf olacağını, bunun da Ermeni tarafının 
tutumunu zayıflatacağını; bu teklif kabul edilse bile tahkimname üzerinde 
uzlaşma sağlanamayacağını; uzlaşma sağlanarak uygulamaya geçilse bile 
sürecin çok uzun zamana yayılarak çıkmaza sürükleneceğini” düşünüyorlar 

Ancak: a) Ermenistan kendi dogmasını tartışmaya açacak bir süreci kabul 
etmez, b) Tahkime başvurulması, Ermenistan’ı dış güçlerin siyasal baskısı ile 
çözmeğe çalışma planından geri adım atmaya yönlendirmez. Ayrıca, sürecin 
uzaması konunun sürekli gündemde tutulmasını ve Türkiye’ye siyasal baskı 
yapılması olgusunu değiştirmez. Ermenistan’ın amacı 2015 yılına kadar Türkiye 
üzerindeki baskıyı arttırmak, ABD ve AB manivelalarını kullanmaya devam 
etmektir. Bugün yapılan baskıların Osmanlı döneminde kimi dış güçler 
tarafından Osmanlı Hükûmeti’ne Ermeniler lehine uygulanan baskılardan farkı 
yoktur; c) Ayrıca, uluslararası tahkime başvurmak, Soykırımı Sözleşmesi’nin 
esaslarının geriye doğru yürütülmesini de kabul etmek, anlamına gelir. d) 
Ssoykırımı bir uluslararası ceza hukuku suçudur. Ceza hukukuna ilişkin konular 
Ceza Mahkemesi’nde karara bağlanır. Tahkim ise tazminat gibi özel hukuk 
sonuçları bulunan bir yoldur. Bir zanlının soykırımı suçu işleyip işlemediği 
konusunda karar vermeğe yetkili olan yargı organı Soykırımı Sözleşmesinde 
belirtilmiştir. Ermeni diyasporası uzun yıllardır, Sözleşmenin bu kuralını 
çiğnemeğe/çiğnetmeye gayret etmekte, sorunun başka ulusal mahkemelerin 
kararı ile sonuca bağlanması –yani Sözleşme kapsamı dışına çıkılması– için 
çaba harcamaktadır. Lozan/Perinçek davası ile Paris’teki Amerikalı ünlü tarihçi 
Bernard Lewis davası bunu kanıtlıyor. 

Nihayet, bugüne kadarki uygulamalar ve uluslararası siyasetin gelişimi, 
soruna eğilecek olan üçüncü tarafın, Türk ve Ermeni görüşlerini kollayacak bir 
ara formüle ya da (kazan-kazan) niteliği ağır basacak bir çözüm önerisine 
yöneleceğini gösteriyor. Bu da “hukuken olmasa bile 1915 olayları siyaseten 
veya toplum bilimi açısından soykırımı sayılabilir.” şeklinde formüle 
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edilebilecek bir sonuçtur. Uluslararası camianın bu formülü bir çözüm olarak 
tasarladığı izlenimini taşıyorum.  

Türkiye Fransa veya İsviçre’yi Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na 
şikâyet edebilir mi?  

Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerini Koruma Sözleşmesi’nin 24. 
maddesi gereğince bir taraf devlet, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri vasıtasıyla 
bir başka taraf devletin insan haklarına aykırı hareket ettiği iddiasını Komisyona 
taşıyabilir. Örneğin, Fransa 1915 soykırımını yadsıyan bir kişiyi cezalandırmayı 
öngören taslağı Senato’dan geçirerek yasalaştırırsa ve bu yasaya göre bir 
mahkûmiyet kararı verilirse, bir vatandaşının düşünceyi ifade özgürlüğünün 
ihlal edildiği gerekçesiyle Türkiye Fransa’ya karşı bu yola başvurabilir. Doğu 
Perinçek’in mahkûmiyetinin kesinleşmesi nedeniyle İsviçre’ye karşı benzer bir 
başvuru da –teorik olarak– yapılabilir. Ancak bu şekildeki başvurular siyasal 
niteliklidir. Hukuksal gerekçelerden ziyade siyasal koşullara boyun eğer. 
Bugüne kadarki benzer şikayetlerle ilgili uygulamaları da göz önünde tutarak, 
şikayet başvurunun sonuçlanma olasılığının çok düşük olduğu kanısına 
vardığımı belirtmeliyim. Böyle bir başvuru hâlinde, sorun Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin 10. maddesinin ihlali çerçevesinin dışına çıkarılarak, 
Türkiye’nin insan hakları bilançosunun tartışılması mecrasına sürüklenecektir. 
Ayrıca, ”böyle bir başvurudan beklenen somut sonuç nedir?” sorusunu da 
sormamız gerekir. Bütün bu düşüncelerle, bu başlık altında başvuruda 
bulunulmasından sonuç alınacağını sanmıyorum.  

Bireylerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvurması Seçeneği 

 Yukarıdaki düşünceler, Ermeni soykırımı savları karşısında, devlet adına 
yargıya başvurma yerine, görüşlerini ifade ettikleri gerekçesiyle yargılanıup 
ceza gördükleri için mağdur veya görüşlerini ifade etmeleri cezalandırma 
tehdidi ile engellendiği için potansiyel mağdur olan bireylerin Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesine (AİHM) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 9. 
ve 10. maddelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle başvurmaları yolunun 
yeğlenmesinin doğru olacağını göstermektedir. Bu doğal olarak, sadece 
AİHM’nin yargısını kabul eden Devletler açısından geçerli bir yoldur. Bu 
takdirde, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti de vatandaşının hakkını savunmak 
için davaya müdâhil olarak katılabilecektir. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne insan hakları ihlalinden zarar gören mağdur veya potansiyel 
mağdur olarak başvurmak isteyenlere Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Sayın 
Profesör Süheyl Batum ve ekibi hukuki yardım sağlamaya hazır olduklarını 
belirtmişler ve tüm hazırlıkları yapmışlardır.  

Osmanlı Devleti’nin Osmanlı Ermenilerine soykırımı uyguladığı savını red 
ettiği (onlar inkâr diyorlar) gerekçesiyle mahkûm edilecek olan bireyin 
açıkladığı düşünce, şiddete teşvik, ırkçılık, kendisinden farklı düşüneni tahkir ve 
ayrımcılık gibi renkler taşımamakta ise; farklı görüş sahiplerini aşağılamak, 
küçük düşürmek amacını gütmemekte ise; hele bu görüş ayrıntılı bir inceleme 
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sonucunda oluşmuş bir kanı ise, AİHM’de açılacak bir davayı kazanma olasılığı 
yüksektir. Zira düşüncelerin açıklanmasının yasaklanması ve açıklamanın ceza 
yaptırımına bağlanması çoğulculuğu ortadan kaldıracak, doğrudan sorgulama 
hakkının anlamsız kalması sonucunu verecektir. Bir görüşü açıklayan ifadelerin 
yasaklanması devlet endoktrinasyonuna gidilmesi, bireylere ne şekilde 
düşünmeleri gerektiğinin sistematik olarak telkin edilmesi sonucunu verir. 
AİHM’nin bu konularda çok sayıda emsal kararı bulunmaktadır.  

Öte yandan, düşünceyi ifade özgürlüğü sınırsız değildir ve AİHS’nin 10/2 
maddesinde düzenlenen bazı sınırlamalara tâbidir. Bu sınırlamalar yasa ile 
öngörülmeli, anılan 10/2 maddesinde kayıtlı meşru kabul edilen bir amaca 
yönelik olmalı, demokratik bir toplumda zorunlu sayılmalıdır. Bu bağlamda, 
şiddet içeren, şiddet kullanımına ve silahlı mücadeleye çağrı niteliğinde 
bulunan, vatandaşlar arasında din, etnik köken gibi nedenlerle düşmanlık, kin ve 
nefreti teşvik eden, demokratik kuralları açıkça reddeden, ırkçı söylemler içeren 
ve ırk düşmanlığına dayalı ya da başkalarının haklarının korunmasına karşı olan 
anlatımlar bu sınırlamalar içine sokulabilir. Gene de AİHM, kararlarında 
düşünceyi ifade özgürlüğünün sınırlarını çok geniş tutmuş ve kimi toplum 
kesimleri açıdından şok yaratabilecek görüşlerin ifadesi özgürlüğünü de 
korumuştur.  

Çok sayıda tarihçi, medya mensubu bilim adamı ve akademisyen tarafından 
yapılan incelemeler sonunda açıklandığı gibi trajik 1915 olayları soykırımı 
kavramının olmazsa olmaz öğesi olan özel kasıtı içermemektedir; o dönem 
olayları, daha ziyade karşılıklı katliam (mukatele) denebilecek eylemlerdir. 
Daha da önemlisi, 1915 olayları konusunda, Yahudi Kırımı hakkındaki 
Nürnberg Mahkemesinin ya da benzeri şekilde soykırımı suçunun işlendiğini 
ortaya koyacak kesin hüküm niteliğinde bir yargı kararının bulunmadığının 
altıni çizmek gerekir. 

SONUÇ 

Gerek Uluslararası Adalet Divanı’nın Bosna Hersek/Sırbistan Karadağ 
davası kararını, gerek Lozan Polis Mahkemesinin Doğu Perinçek davası 
kararını, gerek Avrupa Birliği’nde yürütülen Irk Ayrımcılığının Önlenmesi ve 
Cezalandırılması Çerçeve Kararı çalışmalarını irdeleyerek vardığım sonuç, bu 
aşamada Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti olarak devlet adına hukuk yoluna 
başvurmanın, asılsız soykırımı savlarının önünün hukuk yoluyla kesilmesi 
açısından beklenen sonucu sağlayamayacağı yönündedir.  

Buna karşılık, soykırımının inkârı gerekçesiyle alınacak yargı kararlarından 
zarar gören veya mağdur olacağı izlenimini edinen bireylerin Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi nezdinde açacakları davalar yoluyla sonuç almaları 
mümkündür . Hukuk yoluna paralel olarak, Türk Hükûmeti’nin yapacağı dış 
politikaya ilişkin genel değerlendirmeler çerçevesinde, 1915 yılında (veya ABD 
Temsilciler Meclisi’nin ifadesine göre 1915-1923 döneminde) Osmanlı 
Ermenilerine soykırımı suçu işlendiğine yönelik siyasal nitelikli iddialara karşı, 
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siyasal –ya da uluslararası ticaret kurallarına (ya da AB müktesebatına) aykırı 
düşmeyecek ekonomik– yaptırımlar veya tercihler uygulanabileceği de akla 
gelmektedir. Ancak bu gibi yaptırımların bugüne kadar bir sonuç vermediğini 
önemle belirtmeliyiz.  

 Sorunun Hukuksal ve Siyasal Veçheleri Yanında, Birey ve Toplumlar 
Arası İlişki Yanı  

İnsanlar arasında düşmanlığı teşvik suretiyle bir yere varılamayacağını tarih 
göstermiştir. Farklı görüşlere tahammül ederek yaşamayı öğrenmek ve bu davranışı 
yerleştirmek gereklidir.  

1915 olaylarının soykırımı olarak nitelendirilebileceği görüşünü taşıyanların 
sayısının az olmadığı gerçeğini görmezlikten gelmek hatalı olacaktır. Bunlar 
arasında politikacılar, düşünürler, soykırımı hukukçuları, yargıçlar, medya 
mensupları ve Nobel ödülü sahipleri de vardır. Sosyal psikolojinin tutum ve görüş 
değişimi kuramları son derecede karmaşıktır; önyargı dememek için, oluşmuş ya da 
yerleşmiş görüşlerin değişimi güçtür, uzun zamana bağlı ve koşullu bir süreçtir.  

Bu bakımdan, yaklaşımımızın ağırlığını farklı görüşün varlığının tescili ve 
belgelendirilme ile soykırımı kavramının hukuksal niteliği üzerine 
odaklandırmalıyız. Farklı görüşü inceleyecek diğer görüş sahipleri, kendi 
kendilerine karşı da dürüst olmak istiyorlarsa, kendi görüşlerinden farklı olan 
görüşün nedenlerini ve dayanaklarını da inceleyecekler ve gerçeğin birden fazla 
yüzü bulunduğunu anlayacaklardır. Bir olayda büyük zarar gören tarafın yası 
tutulurken, aynı olayda kurban veren diğerin tarafın kayıplarının yok sayılması 
hakka ve hakçalığa uymaz. Dogma sahipleri ve fanatikler görüşlerini değiştirmezler 
ama, diğerlerinin gerçeğin çeşitli yanlarını sorgulamaları sağlanabilir. Biz tüm 
demokratik toplumların benimsemesi gereken düşünceyi ifade özgürlüğünün 
kısıtlanmaması, insanların ağızlarının tıkaçla kapanmaması veya kalemlerinin 
kırılmaması ile mümkün olabileceğini savunmalıyız. Türkiye’nin soykırımı savları 
karşısındaki temel söylemi; 1915 olaylarının 1948 Soykırımı Sözleşmesi 
bağlamında soykırımı olarak nitelendirilemeyeceğini kanıtlayan gerekçe ve 
belgelere sahip bulunduğu ve karşı görüşün düşünceyi açıklama özgürlüğü 
çerçevesinde belirtilmesinin suç teşkil edemeyeceği olmalıdır. Hükûmet tutumunu 
gerekçeli bir belge ile açıklamalı, 1915 döneminde vuku bulan elim olaylara benzer 
gelişmelerin bir daha yaşanmaması için her şeyin yapılacağı, barış kültürünü 
geliştirmeye yönelik diyaloga açık bulunulduğu özellikle vurgulanmalıdır.  


