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ARŞİVLERDE ERMENİLERE İLİŞKİN BELGELER-BİLGİLER
Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU*: Sayın misafirler, “Arşivlerde Ermenilere
İlişkin Belgeler-Bilgiler” konulu panelimize hoşgeldiniz. Şimdi konuşmalarını
yapmak üzere sözü Sayın Prof. Dr. Justin McCarthy’ye bırakıyorum. Buyurun.
Prof. Dr. Justin McCARTHY**: Thank you Yusuf, I apologize for speaking
English, but if I spoke in Turkish, you would think that a small child was
addressing you, which I don’t want. Because I have very little time I am going
to speak quickly, and go through what I have to say very quickly. The idea that I
am going to present is a very simple one; it is a list of rules that we use when we
teach students in what are called historical methods. There are certain rules that
historians are supposed to follow, and it is my contention that this has not been
done when Armenian genocide has been considered.
Rule Number One is Accurately Follow Basic Scientific Principles. The
example I want to give you is from my own field, demography, the field that
studies population. There are certain basic rules that have to be followed when
you study population. One of the rules, one that is followed by every demographer
in the world, is that the only way to understand the population is to count the
population. The only way you can understand how many people there were in the
Ottoman Empire is by counting those people. The only one who understood the
population at all was the Ottoman government, because the Ottoman government
took the census registration, and no one else did.
This rule was seldom followed. As an example, there are the numbers from the
so-called Armenian Patriarchate Statistics (Table 1). In fact, they are not from the
Ottoman patriarchate and the Ottoman patriarchate never made these statistics.
They were invented by an Armenian Dashnak sympathizer, Krikor Zohrab, who
adopted a French pseudonym. You can see they are fakes. Notice how their
numbers are rounded. Notice also how the Muslim population is artificially
divided into “ethnic groups.” No one knew this ethnic information, because all
population enumerations in the Ottoman Empire were made by religion, and no
one knew the numbers of ethnic groups. (The groups were absurd, in any case.
Were Turks, Tatars, and Turkmen not of the same ethnic group?)
Türk Tarih Kurumu Başkanı.
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Table 1: “Estimates Given by the Armenian Patriarchate,”
1914 Armenians in Eastern Anatolia and the Southern Caucasus

Armenians
Greeks, Russians, Nestorians, etc.
Turks
Tatars
Kurds and Turcomans
Lazes, Tcherkess, Arabs, etc.
Kizilbashis, Zazas, Yezidis, etc.
Grand Total

Turkish
Armenia

Caucasian
Armenia

1,403,000
447,000
943,000

1,296,000
65,000
61,000
537,000
75,000

485,000
210,000
303,000
3,788,000

38,000
2,072,000

Total
2,699,000
512,000
1,005,000
537,000
556,000
210,000
341,000
5,860,000

Armenians in the World
Armenian, Turkish
Armenian, Caucasian
Other Regions of Asiatic Turkey
Other Regions of the Caucasus
In Persia
In Constantinople and Turkey in Europe
In Russia and Northern Caucasus
In Europe, Egypt, and India
In America
Grand Total

1,403,000
1,296,000
440,000
508,000
140,000
183,000
250,000
120,000
130,000
4,470,000

When a government gives the results of population counts, it publishes statistics
that look like those for the Ottoman Empire and Russia in Table 2 numbers
from actual population counts. (The Ottoman statistics have been adjusted for
an undercount of women and children, which actually increases the number of
recorded Armenians.)
Table 2: “Armenian Patriarchate” and Official Statistics
Armenians in Anatolia
“Armenian Patriarchate Statistics”
Ottoman Statistics (corrected), 1912

1,843,000
1,493,276

Armenians in the Southern Caucasus
“Armenian Patriarchate Statistics”
Russian Statistics (1897)

1,804,000
1,161,909

The Ottomans obviously recorded far fewer Armenians than did the so-called
Patriarchate Statistics. What should cause us to accept the Ottoman statistics?
They should be accepted because we know how the Ottoman data were collected
and we have consistent data taken over many years. In other words, the Ottoman
statistics are the same sort of data that are accepted for countries all over the
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world. For the Patriarchate Statistics we have only a book printed in Paris. There
is also the fact that the Patriarchate Statistics falsified Russian data as well (Table
2). They falsified all their numbers, no matter the country.
In the period of World War I, Armenian nationalists used the Patriarchate
Statistics to show that Armenians were the largest ethnic group in what they called
Armenia, which was not at all true. They are still used today, with a different
purpose: If you exaggerate the numbers before the war, then you can say that
more Armenians died in the war years. If there were only one and half million
Armenians, then you can say six hundred thousand died. But if there were two
point four million Armenians, then you can say one and half million died.
The second rule, and perhaps the most important rule, is one we stress to
student historians: Know Your Sources. You have to understand the people upon
whom you are basing your studies. Basically, you have to know whether they
told the truth or whether they were liars, whether they are to be trusted. And my
statement to you is that those upon whom Armenian history has been based are
not to be trusted.
In order to understand the problem with sources, I will speak specifically about
the area of Sasun in the 1890’s, then a little more about other periods and places. If
you look at the sources that are usually cited for the Sasun rebellion in 1894, you
will find missionary reports, all kinds of missionary reports. And these missionary
reports tell you that the problem in Sasun began when Kurds stole animals from
Armenians. They will tell you that the Armenians pursued the Kurds and then
Ottoman soldiers came to join with the Kurds in killing Armenians. Six to ten
thousand Armenians were supposedly killed. The stories told by the missionaries
were full of horrible things: priests burnt to death, babies speared on bayonets,
and other tortures. The sultan supposedly ordered the massacres; Abdülhamid II
reportedly gave the order that all the Armenians would have to die. Or, it was
reported, the sultan would only spare the Armenians and accept aid for them if the
Armenians became Muslims.
The missionaries reported all sorts of evils committed by Turks and Kurds. It
was naturally assumed that the missionaries must have told the truth, because they
were men of religion. We know, however, as many of you know, that the stories
they told were false. We know that not only because of the accurate Ottoman
reports on the events in Sasun, but also because of the report of the Europeans who
took part in a commission that investigated the Sasun troubles. The Europeans,
representatives of the British, French, and Russian governments, did not much like
Turks. They were honest men, however, who had to admit that what had happened
in Sasun was actually quite different than what had been reported. The European
commissioners concluded that ten thousand Armenians had not died. In reality,
two hundred and sixty five Armenians had been killed, and perhaps five hundred
had died of starvation or old age. The Europeans reported that it was not the Turks
or Kurds who had started the troubles; it was Armenian rebels, the Hunchaks, who
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had begun them. The Europeans reported that the Armenian rebels had begun the
troubles by attacking the Kurds. Now, you attacked a Kurdish tribe for only one
reason, and that is you wanted trouble, which would cause intervention by Russia
or perhaps Britain. The European commissioners demonstrated that was actually
happened was completely different than what had been reported: the Hunchak
rebels organized an attack on the Kurds. The attack resulted in twelve days of
battle, a tremendous amount. When the Armenians fled to the mountains, they
killed every Muslim villager on the way, destroying Kurdish villages. The Kurds
did kill Armenians, but Armenians first killed Kurds. There was a small war going
on, and Armenians, Kurds, and Turkish soldiers all died. (The Europeans never
counted the Muslim dead. Perhaps they did not consider them to be important.)
Either the missionaries had told stories that were just plain lies or they were
ignorant and completely confused. It is easy to see how it could be confused
because the missionaries did not see what they reported. No missionaries were in
Sasun. They saw nothing themselves. If they learned anything, what they learned
from Armenians, and believed what the Armenians told them.
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Like the missionaries, there were no European or American journalists in
Sasun. But the journalists nevertheless wrote as if they knew everything. Most of
the news about Sasun troubles that was sent to America and Europe originated not
in Sasun, but in two places--Boston and London. It came from Boston because the
missionaries were from Boston. The missionary community was headquartered
in Boston. Consequently, when the missionaries sent letters, they sent them to
Boston, and the Boston missionary headquarters gave them to newspapers. The
main journalists that were somewhere near Sasun were British journalists. The
British journalists reported that terrible things had been done by Turks and Kurds
(never Armenians). Sometimes they reported that they had actually seen such
things. But, in fact, no British journalist was in Sasun at the time of the troubles.
The British journalists actually were in Kars. They were in the Russian empire,
and they never went to Sasun. Because these were the journalists from the Liberal
press, their enemies from Conservative press in Britain investigated the journalists’
reports and published their findings. They found that it was impossible for the
news to get from Sasun to Kars in any timely manner. Yet the journalists had
reported on events one day after they had occurred, sometimes on the same day.
The news was then immediately sent by telegraph to London. The Conservative
press declared that this was impossible, and they were correct. It was three hundred
some miles, more than five hundred kilometers over mountain roads, from Sasun
to Kars. It would have taken weeks for the news to get to Kars, not days. The
“news” was made up; it was invented. Only by listening to Armenians did the
British journalists know anything at all.
Even though the Conservative press had caught their lies, the British journalists
generally got away with it. Their reports appeared in Britain and America as if
they were true. Those who were most able to do so were not allowed to identify
what they knew were lies. For example, the British government told its diplomats
not to comment on what they read in the newspaper, not to say anything. The
London Daily News wrote this about Van:
“Thousands of [Armenian] women and girls are wandering through the
snow piled streets without shelter or food, and barefooted, their ravishers
having only left them a chemise and some of them only a cloth to cover
their nakedness.”
This report supposedly came the British consul in Van. According to the Daily
News, the British consul had also said that all the Armenian women have been
attacked, then raped, which caused them to run half-naked through the streets. The
problem is, the British consul never said any such thing. When he was asked by
the Foreign Office why he had said such things to reporters he replied that he had
never said what the Daily News had reported, and that it was completely untrue.
He was not allowed to comment publicly. The British government knew that it
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was all a lie, but they never told the public. None of the readers of the Daily News
report, which was published in Britain and America, were ever told it had all been
a lie.
Table 3: “Turkish Statistics”
20,000 Armenians killed in larger towns
60,000 killed in villages
2,500 villages destroyed out of 3,300
441,600 Armenians starving
521,000 Armenians killed or starving in seven provinces, out of 716,200 total ARs.

This is what the history has been made of. Missionaries and reporters were not
content to fabricate stories. They also invented false reports from the Ottoman
government. Table 3 is an example. It comes from a published report from a
missionary, and was said to be “Official Turkish Statistics” on the Armenians.
Of course, no statistics like these were ever made by the Ottomans, but who in
Europe or America knew that? For them to be true, one would have to believe that
the Ottomans went through city streets and villages counting dead Armenians,
or that 75 % of the Armenian villages had been destroyed (almost all of which
were still there 20 years later). The missionaries simply made up the so-called
government statistics, just as they had made up so many other reports. A good
historian can never depend on such sources to write accurate history.
The third rule of historians is Include All the Evidence, Even If You Don’t
Like It. Consider the question of whether or not Armenians intended to rebel
against their government. Both for the 1890’s and for 1914 and 1915, finding the
answer is simple. If someone kills another and you are not sure if one man is the
murderer, you go to his house and read his notes. If those notes say, “I am going
to go out and to kill this man,” his own words convict him. Well, in the case of
the Armenian rebels, their own words convicted them. Historians do not have
to imagine or theorize that the Armenian revolutionaries intended to destroy the
Ottoman government; we have seen it in their own words:
Hunchak Manifesto
“It is necessary to forcefully reshape, revolutionize the present social
organization in Turkish Armenia, inciting popular revolt.”
Dashnak Program and Rules
“The aim of the ARF Dashnaktsutiun is to achieve political and economic
liberty in Turkish Armenia by means of insurrection.”
At its founding meetings in 1890 the Dashnaks declared a “people’s war
against the Turkish government.”
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Rule Number Four: Archival Evidence Is the Best Evidence. Why? Because
it is not intended to be propaganda. It may be wrong, but not deliberately wrong.
The archival reports of diplomats, government officials, and soldiers are the best
sources for history: Diplomats may lie to others, but they are expected to try to tell
the truth to their own governments. Soldiers who deliberately lie to their superiors
in wartime are shot, so they try not to do so.
Report from Major Kâzım [Özalp]:
“Today the enemy attacked Deyr [Dir]. They are equipped with artillery and
machine guns. Our defending force is very small, and I believe we will have
to withdraw in the direction of Hoşap. From the testimony of two captured
spies we have learned that there will soon be an uprising in Van and the Van
Province. I will move in the direction of Hoşap with a detachment from the
forces at Saray. Due to the weakness of our force, however, if there is an
uprising in the province, we will be hard pressed. The promised units from
Revandiz have not arrived.”
Reports from the Governor of Bitlis:
“The Armenian villages that had rebelled in Hakif Nahiye were occupied and
burned, the animals seized. [Revolutionary] documents were found on the
body and in the house of one of the leaders, Kalo.
“Weapons were used against our local gendarmes at two places on the Muş
Plain. A detachment went to the Serveng village of the Muş central kaza to
arrest deserters. It came under fire from a mill on the outskirts of the village.
A two-hour battle ensued. Only one of our horses was killed. When the
engagement began, three officers brought their units from Muş. The village
was besieged. By the end of the battle nine had been killed. The deserters’
houses were burned.
“On the same day, in the village of Kümes in the Akaan Nahiye a volley of
bullets was directed at the house where the müdür [mayor] was residing. He
had gone there with a gendarmerie unit. In an eight-hour battle nine were
killed from the gendarmes and militia. The rebels set fire to the house where
the müdür was taking shelter, but he escaped with difficulty. Among those
who took part in the battle against the troops were the Muş Dashnak Delegate
Ropen and the Dashnak Esro, so suspicion must fall on the Committee.”
When Ottoman officers sent reports, the reports were simple matters of fact.
They were to the point, announcing what had happened, and they gave details. I
have included here two reports as examples. The first report is from Kâzim Özalp,
who reported calmly on military operations against Armenian rebels. Major
Kâzim gave his superiors his evaluation of the rebel situation in Van province,
not attempting to make things look better than they were. The second is from the
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governor of Bitlis, who simply wrote that Armenian villagers in his area revolted
and fought Turkish forces. He did not try to make his side’s activities look peaceful
or harmless. He did not say, “We were nice to the Armenians.” It was a war, and
the governor described it accurately. The governor wrote, “They fired on us; we
fought them; we killed some; some escaped.” These are the sorts of documents
that make good history.
Armenian documents and missionary documents said that the Armenians were
perfect-peaceful people who never did anything wrong. Turkish documents wrote
of Turks killing Armenians and Armenians killing Turks. The Turks admitted that
there was a bloody war going on. And when you read Turkish documents, you say,
“Yes, yes. This makes perfect sense. This is what it must have been like.”
When Armenian sources, for instance in Van Province, wrote of the dead, they
gave figures of thirty thousand dead Armenians, or fifty thousand, or some other
imaginary rounded number. The Turks were quite different. Whenever they could,
the Turks actually recorded the dead, even listing them by name when possible.
Whenever possible, they wrote down the names of the people that were hurt, with
the method of murder: Hacı İbrahim, son of Abdi–bullets and bayonet, Mahmut,
son of Seyyo–slaughtered, Sado, son of Ömer–beaten and cut to pieces, … This
is horrible reading, but it makes for accurate history.
Finally, the reason that we cannot trust the missionaries and journalists is
simply that they lied. The reason we can trust the Ottoman is not that they were
always right. No, the reason we can trust the Ottomans is that they gave detailed,
verifiable information and, mainly, because what they wrote was not for public
consumption. What they wrote was for their government, not the press. Ottoman
officers tried to report the truth to their superiors. Missionaries and supporters of
Armenian rebels were propagandists for a Cause, and propagandists never felt
they had to tell the truth. Journalists were simply “giving the people what they
want,” whether or not what they wrote was true. The Ottomans tried to tell the
truth. Because of this, it is the Ottomans we can trust.
Thank you.
Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU: Teşekkürler Sayın McCarthy. Şimdi
konuşmalarını yapmak üzere sözü Sayın Prof. Dr. Kemal Çiçek’e veriyorum.
Buyurun Sayın Çiçek.
Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK*: Teşekkürler Hocam.
I. Dünya Savaşı esnasında Osmanlı İmparatorluğu’nda görev yapmış Amerikan
diplomatlarının ABD Dışişleri Bakanlığına göndermiş oldukları raporlar ışığında
Ermeni tehciri ve sonuçları değerlendirilecektir. Amerikan belgelerinin “1915 ve
sonrasında Ermenilere ne oldu?” şeklinde son zamanlarda sıklıkla sorulan soruya
*

Türk Tarih Kurumu, TÜRKİYE. e-posta: kemal@ttk.gov.tr

3619

cevap teşkil eden önemli kaynaklar olduğu son zamanlarda konu ile ilgili yazılan eser
ve makalelerde de dile getirilmektedir. Ancak Ermeni tezleri doğrultusunda eserler
veren araştırmacılar Amerikan diplomat belgelerinin ortaya koyduğu verilerin I.
Dünya Savaşı’nda Ermenilere soykırım yapıldığını tartışmasız ortaya koyduğunu
iddia etmektedirler. Nitekim bu yargı Amerikan Senatosu’na sunulan sözde Ermeni
Soykırım Yasa Tasarısı’nın 8. maddesinde de aynen kabul görmüş ve bu maddede
“ABD Ulusal Arşivleri, Ermeni soykırımı İle ilgili çok kapsamlı ve doğru belgeleri
bünyesinde barındırmaktadır. Özellikle de ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 59. kayıt
grubu altındaki 867.00 ve 867.40 numaralı dosyalar kamuoyu ve ilgili kuruluşların
kullanımına büyük ölçüde açıktır” denilmiştir. Yine aynı tasarının 10. maddesinde
de “Büyükelçi Morgenthau, ABD Dışişleri Bakanlığı’na Osmanlı İmparatorluğu
hükümetinin politikasını “bir ırkın imha kampanyası” olarak açıkladı ve kendisine
16 Temmuz 1915’te Dışişleri Bakanı Robert Lansing tarafından “Bakanlık, Ermeni
zulmünü durdurmak için (yürüttüğünüz)....prosedürünüzü onaylıyor.” şeklinde
bir talimat verildi” denilmektedir. Hâlbuki söz konusu belgeler tarafsız bir bakış
açısıyla incelendiğinde resmin söylenildiği kadar net olmadığı görülmektedir.
Özellikle tehcirin yapıldığı Suriye topaklarında görev yapan Amerikan konsolos
ve vekillerinin yazmış olduğu raporlar Ermenilerin akıbetleri hakkında sağlıklı
bilgiler edinmemize yardımcı olmaktadır. Ne yazık ki, başta Amerikan Halep
konsolosu J. Jackson olmak üzere bölgede görev yapan diplomatların yazmış
oldukları raporlar bugüne kadar tam anlamıyla değerlendirilmiş değildir. İşte bu
tebliğimizde, iddia edilen tasniflerin ortaya koyduğu belgeler ışığında Ermenilerin
akıbetleri konusu aydınlatılmaya çalışılacaktır.
Kıymetli Meslektaşlarım,
Sevgili Öğrenciler,
Prof. Justin McCarty’den sonra konuşmak zor tabi ama, onun söylediklerini
biraz teyit edici bir bildiri hazırladım. Şöyle ki, ben Amerika Birleşik Devletlerinde
donanma arşivinde ve millî arşivde çalışırken Ermeni meselesine yeni girmiş bir
araştırıcı olarak önce bu belgelerin Amerika’ya nasıl geldiğini, nasıl oluştuğunu
anlamaya çalıştım. Çünkü belgelerin oluşumunu anlamak belgelerin doğruluğuna,
güvenilirliğine karar vermek için birinci şart gibi göründü bana. Çünkü Prof.
McCarty’nin de ifade ettiği gibi belgeler görünüşte inandırıcı ama, içerikte hiç
inandırıcı değildi. Biraz önce de söyledi, pek çok yerde hiç misyoner olmadığı
hâlde veya diplomat olmadığı halde raporlar geliyor ve bu raporlar sanki birinci
şahıs tarafından görülmüş gibi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı’na
rapor ediliyordu. Tabii ki bunda Amerikan Büyükelçisi Morgenthau’nın taraf
olması ve kendisine iki Ermeni asistanının Heath Lowry’nin açık ve net bir
şekilde delillerle ortaya koyduğu gibi Hınçak ve Taşnak komitelerinin direktifleri
doğrultusunda yönlendirmesinin etkisi olduğu kuşkusuz. Bu zamana kadar –
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bilmiyorum, hocam onaylayacak mı?– ama benim dikkatimi çeken şeylerden
birisi de şuydu: bu raporların büyük bir kısmı, evet misyonerlerden gibi görünüyor,
Amerikan diplomatlarından görünüyor, yani konsoloslardan geliyor, çok azı
gazetecilerden geliyor ama büyük bir kısmı da kilise, yani patrikhane diyelim ve
ama çok büyük bir kısmı da Bükreş ve Sofya’daki Taşnak propaganda bürosundan
geliyor ve altında da yazıyor Taşnak propaganda bürosunun imzası. Demek ki biz
Amerikan belgelerini okurken bu Taşnak propaganda bürosunun güya Anadolu
içlerinden istihbarat yoluyla topladığı belgelerin bir siyasi propaganda malzemesi
olduğunu anlayarak, bilerek okumalıyız bu belgeleri. Bu çok önemli. Bu belgelerin
analizi maalesef henüz bizim tarafımızdan yapılamadı, yani Ermeni araştırmaları
yapan araştırmacılar, henüz bu Taşnak Arşivlerini çalışamadığı için bu Taşnak
Arşivlerinin siyasi propaganda malzemesi olarak ürettiği malzemelerin hangi
veriler doğrultusunda bu şekilde bir rapora dönüştürüldüğünü ortaya koyamadı.
Çünkü Ermeni taraftarı olmayan bir tarihçinin ben, Taşnak Arşivlerinde çalıştığını
veya Kudüs’teki Patrikhane Arşivlerinde çalıştığını duymadım. Şimdi o zaman
bu belgelerdeki verilerin ikna edici olduğunu da kabul etmeliyiz, hatta çok
tesirli, acıklı, dramatik belgeler olduğunu kabul etmeliyiz, çünkü insan okuduğu
zaman bu raporları, Ermenilere yapılan zulmün gerçekten olmuş gibi olduğunu
düşünüyor ve etkileniyor, yani bunun bir ortalama Amerikalı tarafından okunduğu
zaman etkilenmemesi mümkün değil ve onların da Ermeniler tarafında fikir beyan
etmemeleri olanaksız. O zaman biz bazı verilere ihtiyaç duymaktayız bu Amerikan
belgelerinin güvenilirliğini ortaya koymak için. Onun için Taşnak Arşivlerinden
çok büyük çalışmalar yapmak gerekir.
Türk Tarih Kurumunda biz hem 1915’i anlamaya çalışıyoruz hem de
anlatmaya çalışıyoruz. Anlamaya çalışırken tabii hem Osmanlı Arşivlerini
kullanıyoruz hem de Amerikan Arşivlerini. Ben daha çok Amerikan Arşivlerini
kullanıyorum. “Eğer Amerikan Arşivlerini kullanırsak, Ermenilerin yaşadıkları
olaylara çok farklı bakabilir miyiz?” diye sorabilirsiniz veya aynı belgelere
bakarak Ermeni tarihçiler veya bağımsız Amerikalı tarihçiler olduğunu iddia eden
kişilerin “Soykırım vardır.” diye kanaat getirdiği belgelere bir Türk araştırmacısı
olarak bakarsak nasıl tam tersi bir manzara görebiliyoruz? Bu soruyu sormamız
lazım. Şimdi o zaman ben birkaç tane slayt hazırladım. Onları paylaşacağım. Bu
konunun uzmanları için bu göstereceğim slaytlar yabancı değil, yani Amerika’da,
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki çeşitli misyonerlerin ve Kızılhaç görevlilerinin
İstanbul’a, Amiral Bristol’a çektiği telgraflar, onun da Dış İşleri Bakanlığı’na
ilettiği raporlardan oluşuyor. Şimdi bu, birinci sayfasını alıyorum ve gösteriyorum
−tabii uzak olduğu için yakınlaşmış pozisyonunu aldım− ve çok enteresan bir
ifadeyle karşı karşıyayız.
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Şimdi bu ifadeyi niye gösteriyorum? Önce bu ifadede ne diyor? Diyor
ki, masama gelen telgraflara şöyle bir göz attığımda bir şey dikkatimi çekti.
Özetliyorum: Bu belge, Ermeni propaganda metotlarına güzel bir örnek teşkil
ediyor, diyor. Bu propaganda metotları o kadar ustaca ve titizlikle yapılıyor ve
Amerika Birleşik Devletlerindeki çeşitli organlara gönderiliyor ki, Amerika
Birleşik Devletlerindeki insanlar Ermenilere ne olduğu şeklindeki kanaati sadece
bir tarafın hikâyesini okuyarak ulaşabiliyorlar, diyor ve bu hikâyede genellikle
yanlış ve tamamen Ermeni sempatisi üzerine alınmış, tek taraflı propaganda
malzemesi, diyor. Mesela Rusya’da, Müslümanlara, Tatarlara diyor orada, Tatarlara
Ermenilerin yaptığı mezalim hiçbir şekilde dile getirilmezken Ermenilere yapılan
çok basit şeyler, çok abartılı bir şekilde anlatılabiliyor, diyor. Peki bu propaganda
neden yapılıyor?, diyor. Şimdi Justin McCarty burada çok güzel anlattığı için ben
onlara girmiyorum. Yani misyonerlerin bunu neden yaptığına, bu yalanları neden
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söylediğine girmiyorum. Çünkü din adamları yalan söylemez, diyoruz ama, yalan
söylüyorlar. Peki bu yalanı niye söylüyorlar? O da ikinci bölümde, bakın ikinci
paragrafta diyor ki: “At first I was inclined to report this matter officially to the
State Department, but I was afraid, it might have a bad effect on the collection of
Money for the relief of…etc.,” yani, diyor ki: “Bu konuyu Dışişleri Bakanlığına
başlangıçta bir rapor olarak sunmayı düşündüm fakat korktum ki, ben bunların
bir propaganda olduğunu söylersem –bakın burası çok dikkat çekici– Amerika
Birleşik Devletlerinde Ermenileri desteklemek için para toplayan yardım
kuruluşları çok zor durumda kalabilirdi, para toplanamazdı”. Demek ki Prof. Mc
Carthy’nin dediği: “Neden misyonerler yalan söylüyor?”sorusunun yanıtını bize
bu belge açık bir şekilde gösteriyor ve Doktor Barton’a, yani en yetkili isme bu
belge gönderiliyor. Başka bir deyişle adamlar diyor ki: “Evet biz yalan propaganda
üretiyoruz, aslında bunun da farkındayız ama, bu propagandayı biz üretmezsek
Amerika Birleşik Devletlerinde yeterince yardım toplayamayız.” Şimdi buradan
nereye geleceğim?
Şimdi ikincisi 6 Ağustos 1920 tarihli bir başka belge. Yine işaretledim ilginç
olan yeri.
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Şimdi bu belgede de öyle diyor. Türkiye’de, Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da
Ermeniler ve Rumlar tarafından Ermeni ve Rum sorunuyla ilgili inanılmaz bir
dezenformasyon, yani yanlış bilgilendirme süreci yaşanıyor, diyor. Aslında
bu Ermenilere, bu coğrafyadan bakarsanız, öyle dikkat çekecek, üzerlerinde
durulacak bir millet değil, diyor. Belgenin bir başka yerinde de (aşağıda orijinal
belgede görüldüğü gibi) “Ermeniler çok küçük bir ilgiyi hak eden bir ırktır.”
diyor. Hatta: “Bunlar bir millet hüviyetinde de değildir, yani bunlara bir nasyonal
kimlik atfetmek doğru değildir.” diyor. “Ama, Amerika Birleşik Devletlerinde
Ermeniler lehine öyle bir propaganda yürütülüyor ki, bu bizim insanımızın
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gözünü kör ediyor.” diyor. O zaman biz hükümetimizin bu bölgede oluşturacağı
politikaları daha sağlıklı hâle getirmek, bölgeyi daha iyi anlamak, bir Ermenistan
kurulmasının bölgeye Balkanlardaki gibi bir felaket getirmesini önlemek için bunu
yapmamalıyız, diyor. Bunu yazmasının sebebi de o. Şimdi vaktim olmadığı için
çok kısa geçiyorum bunları. Bir başka konferansta inşallah hepsini daha detaylı
yaparız. Konuşma süresi 15 dakika olmadığı zamanlarda…
Üçüncü bir konu daha var şimdi dikkat çekmek istediğim. Bu da, mesela
sadece ilgili yerini görün diye okuyorum. Şimdi burada yine aynı şekilde diyor ki:
Uzun zamandır, dünyanın öbür tarafında, – Amerika’da diyor, yani İstanbul’dan
yazdığı için – Ermeni ve Rumların tarafında bir propaganda faaliyeti Amerika
Birleşik Devletlerinde yürütülüyor, diyor. Bu propaganda halkımızı tamamen
kandırmaktadır, diyor. Aynı şekilde İngiliz Hükümeti de bölgedeki emperyalistlik
emellerini gerçekleştirmek ve Ortadoğu’yu kendi ticari iktidar alanı hâline
getirmek için maksatlı bir propaganda faaliyetini yanlış olduğunu bile bile
yürütüyor, diyor ve –bundan sonrası biraz Rumların bölgede yürüttüğü politikayla
alakalı– bu politikanın uygulanması hem Yunanistan için hem Ermeniler için
hem de Anadolu’da yaşayan diğer Hristiyan ve Yahudi cemaatler için çok büyük
bir tehlike oluşturuyor, çünkü Türk halkı bu yapmadığı katliamlardan dolayı
suçlandığı zaman Hristiyan halkının tümüne yönelik bir nefret duygusu içerisine
giriyor, diyor. Bu son derece tehlikeli, diyor. Aynı zamanda Amerikan çıkarlarına
da uygun değil, diyor.
Neden bu üç belgeyi seçtim? Şimdi biz diyoruz ki, yani Türkiye Cumhuriyeti
olarak son üç yıldır dünyaya diyoruz ki: “Biz gerçeklerin öğrenilmesini ve
anlaşılmasını istiyoruz. Çünkü 1915’le ilgili bugün dünyada tek taraflı bir hikâye
anlatılagelmiş durumda. Bu hikâyenin yanlış olduğunu düşünüyoruz ama, siz
düşünmeyebilirsiniz. O zaman bunu bir ortak tarih komisyonuyla kararlaştıralım
diyoruz. Ermeniler, bu ortak tarih komisyonu kararına kendilerinin anladıkları
salt doğrunun gerçek olduğunu öne sürerek olumsuz yanıt veriyorlar. Ama
gördüğünüz gibi burada Amerika’nın o zaman büyükelçilik hüviyetindeki
temsilcisi Amiral Bristol açık ve net bir şekilde bu yazılan raporların düzmece
olduğunun ve tartışılması gerektiğini ve bunun için de bir komisyon kurulmasını
teklif ediyor o zaman. Biliyorsunuz, Osmanlı İmparatorluğu da zaten 1919’da
Avrupa’daki tarafsız ülkelere böyle bir komisyonun kurulmasını teklif etmiş, bu
teklif İngiltere’nin baskıları sonucu hayata geçirilememiştir.
Şimdi Ermeni meslektaşlarımıza biz bu belgeleri göstererek bu raporların
tartışılabilir raporlar olduğunu, en azından 1915 olaylarının daha doğru
öğrenilebilmesi için karşılıklı müzakere yoluyla bu raporların güvenilirliğinin teyit
edilmesi gerektiğini söylüyoruz ama, bunu söyleyen ilk değiliz, bunu söyleyen
Amerika’nın en yetkili temsilcisidir. 95 yıl önce.
Teşekkür ediyorum.
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Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU: Teşekkürler Sayın Çiçek. Şimdi de Sayın
Prof. Dr. Aygün Attar konuşacaklar. Buyurun Sayın Attar.
Prof Dr. Aygün ATTAR*: Sayın Başkan, Sayın Katılımcılar,
Herkesten önce, misafirlerimiz başta olmak üzere herkesi en içten duygularımla
ve saygılarımla selamlıyorum.
Hemşerilerimi de, Azerbaycan’dan gelen canım, kanım meslektaşlarımı da
aynı şekilde, aynı sevgilerle bu salonda görmek hiç şüphesiz ki beni mutlu etmiştir.
Her şeyden önce Sayın Oturum Başkanı, Türk Tarih Kurumu’nun Başkanı Prof.
Dr. Yusuf Halaçoğlu’na şükran, minnet, sonsuz saygı ve sevgilerimi bildirerek
konuşmama başlamak istiyorum.
Ermeni meselesiyle uğraşan tüm objektif ve gerçekçi bilim adamlarına yapılan
gibi kendisiyle ilgili son dönemlerde medyada yer alan, asılsız haberleri tamamen
iftira olarak değerlendiriyorum. Akademik kimliğimle ve Aygün Attar kimliğimle
hocamın söylediği her şeyin altına imza atarak konuşmama başlamak istiyorum.
Ermeni meselesiyle ilgili Arşiv Belgelerinde nelerle karşılaşıyoruz? Malûmunuz
ben Rus Devlet Arşivleri ağırlıklı olarak Ermeni meselesine çalışmaya başladım
ve yıllar önce, birkaç sene önce Ankara’da evimde Mehmet Perinçek adlı genç,
yakışıklı bir delikanlıya, Rus Devlet Arşivlerinde çok önemli belgelerin olduğunu
ve bu belgelerle ilgilenilmesi gerekliliğini, Ermeni meselesiyle ilgili yalan ve
iftiralara karşı cevap verecek mahiyette somut belgelere ihtiyaç duyduğumuzu
söylemiştim. Boynuz kulağı geçti, son dönemlerde yaptığı araştırmaların hepsi
son derece önemli, Türk tarihine ve Ermeni meselesine ışık tutacak mahiyette
önemli araştırmalardır bunlar. Burada, kendisine teşekkürlerimi bildirmek
istiyorum. Başarılarının da devamını dilerim.
Zaman çok kısa olduğu için ben somut olarak Rus Arşivlerinde, Azerbaycan
Arşivi’nde, Mahaçkala’da, Tiflis Arşivlerinde Ermenilerle ilgili hangi belgeler
var? Çok somut bir şekilde bunların üzerinde durmak istiyorum. Her şeyden önce
bizim arzu ettiğimizden çok çok daha fazla miktarda aslında. Ermenilerin, Ermeni
tarihçilerinin eliyle yazılmış ve en önemlisi tarafsız olarak Hristiyan kimliğini
öne almam gerekiyorsa Rus Arşivlerinde, Rusların eliyle yazılmış son derece
önemli belgeler var. Bu belgelere nerede rastlayabilirisiniz? Bunların detayını
anlatmıyorum. Neden? Çünkü genç meslektaşım, elindeki notları gördüm, ona bir
toleranslı davranış burada sergilemek zorundayım. Onun için Mehmet bunlarla
ilgili detaylı bilgi verecektir. Genelde direkt konuyla ilgili konuştuğumuz zaman,
yani Türkiye’de Ermeni meselesinde Ermeniperest test uyguladığınız zaman, sizi
pof pofluyorlar, alkışlıyorlar. Gerçekleri söylediğiniz zaman, şu anda salonda
gördüğünüz gibi basının, medyanın ilgisi olmuyor, ilgi odağında olmuyorsunuz.
*
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Tam tersine sizi eleştiriyorlar. Onun için somut olarak ben belgeleri burada vermek
istiyorum. Mesela Azerbaycan Respublikası’nın Devlet Merkezi Arşivi’nde, 276.
pontta, 2 no.lu işte 75-77. sayfalarda. Daha sonra Sovyet Ansiklopedisi’nin
başkanıydı o. Bu zatı muhterem önderliğinde, 1918’de bir mübarek Ramazan öncesi
resmen katliam yapıldığına dair belgeler var. Bu belgelerin sayısı 1235 varaktır.
1235 sayfalık belge, somut bir şekilde Ermenilerin 1918 yılında Azerbaycan’da
katliam mı dersiniz, genosit mi dersiniz, ne isterseniz söyleyin. İnsanlığa aykırı
olan XX. yüzyılın en büyük facialarının birinin olduğunu söyler. Bu, Rusya’nın
tüm arşivlerinde var, siyasi arşiv de var, Rusya Devlet Arşivi’nde var, eski Sovyet
Merkez Komitesi’nin Arşivi’nde var. Bunu Ermeniler de biliyor, Amerikalılar da
biliyor, Avrupalılar da biliyor. Yani belge sıkıntısı yok. Justin McCarty burada ve
aynı şekilde Shaw da... Ermeni meselesiyle ilgili gerçek meseleleri ortaya koyan
kişilerin başına neler geldiklerini çok iyi biliyorlar. Burada, akademik milletvekili
Ziya Bünyadov’u rahmetle anmak isterim. Mehmet’in son dönemlerde bir proje
kapsamı içerisinde özetler hâlinde yayımladığı Rusların, Ermenilerin yayımlamış
olduğu kitapçıklar var. Burada Ziya Bünyadov’u muhakkak anmamız gerekiyor.
Ziya Bünyadov, Ermeni meselesiyle ilgili çok fazla gerçeği söylediği için bundan
birkaç sene önce milletvekili olmasına rağmen, Ermeni teröristleri tarafından
evinin merdivenlerinde ağzından tek kurşun sıkılarak susturuldu. Çok ilginçtir ki,
bu tarihî gerçek karşısında, dünya bunu bildiği hâlde sustu.
Burada ikinci bir belge daha göstermek istiyorum ben, çok somut bir şekilde. Bu
belgeler, Ermenilerin, Ermeni tarihçilerinin Sovyetler döneminde yazmış olduğu
belgeler silsilesidir. Belgelerin sayısı oldukça fazladır. Ben üç tane önemli ismi
söylemek istiyorum. Neden? Çünkü bu isimlerin hiçbiri Türkiye’de bilinmeyen
isimlerdir. Bunlardan birisi Agoyan’dır, Sovyetleri döneminin en ağır toplarından
birisi, bir Ermeni tarihçisi. İkincisi de Ermeni tarihçisi Miyenspiyan’dır. Üçüncüsü
Zotkadiyan’dır. Zotkadiyan özellikle ki bu kitabımda ben en fazla Zotkadiyan’ı
kullanmıştım, Zotkadiyan etnik olarak Ermeni etnik kimliğinin azalmasında,
Ermeni Taşnak partisinin oynamış olduğu, üstlenmiş olduğu rolü burada bize
sunar ve o kadar çok belge sunar ki o belgelerin her birisinin ayrıca bir tane değil,
beş tane doktora tezi yapabilirsiniz.
Bazı şeyler var ki; burada, bu kürsüden söylenmeden bu mikrofondan inmek
istemiyorum. Nedir o? Bir kere Ermeni meselesinde uygulanması gereken Türk
tarihçilerin ve Türk devletinin üç aşamalı bir süreç var önümüzde. Birincisi arşivdeki
belgelerinin tümünün yorulmadan bıkmadan, bu ülkede birilerinin sizi kahraman
ilan etmesini beklemeden, çünkü milli kimliği için, etnik kimliği için, milli dava
için uğraşanları maalesef kahraman ilan etmiyorlar, yerin dibine sokuyorlar,
bunun örneğini her gün yaşıyoruz, hiç bunlara aldırmadan bu belgelerin tasnif
edilmesi gerekiyor. Bu belgelerin kamuoyuna sunulması gerekiyor. Bu sahada
araştırmalar var. Türk Tarih Kurumu yapıyor, Ermeni araştırmaları yapıyor Bilal
Şimşir yıllardır, yıllar yılı yapıyor. Herkes kendi elinden geldiği kadar yapıyor
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fakat yeterli değil. Neden yeterli değil? Çünkü burada ikinci aşama başlıyor.
Elimizde olan bu arşiv belgelerinin çeşitli dillere çevrilerek özet hâlinde, çünkü
dünyanın derdi seri Türkiye değil, dünya Türkiye ile hiç ilgilenmiyor, işine geldiği
şekilde ilgileniyor. Onun için de bir şekilde biz bu belgelerin dünya devletleri
tarafından kabul edilmesi süreci, çok insanı yoracak bir süreçtir ama bu süreci
başlatmak zorundayız.
Üçüncüsü, bence en önemlisi, Ermeni meselesinin –Kemal Çiçek’in son
önerisine kesinlikle katılmıyorum, kendisini her ne kadar çok sevsem de, hayatının
önemli bir kısmını; aylardır, yıllardır Ermenilerle ilgili Amerika’da arşivlerde
geçirse de– bir bilim meselesi olduğu gerçeğini de söyleyerek Ermeni meselesiyle
ilgili bilim yapmak gerekiyor. Ne için? Çünkü Ermeni meselesi, bilimsel bir
mesele olsaydı, tarihî bir mesele olsaydı, dünya devletlerinin Emeni meselesinin
Türkiye’nin aleyhine koz olarak kullanan devletlerinin parlamentolarında karar
kabul edilmezdi. Parlamento siyasi kararların verildiği, hukuki kararların alındığı
bir yerdir. Parlamentoda Ermeni meselesinin görüşülmesi, zaten bu meselenin
siyasete alet edilmiş, siyasi bir mesele olduğunu gösteriyor ve en önemlisi burada,
üstünde durmadan edemeyeceğim, Azerbaycan’ın yüzde 20 topraklarını işgal eden
bir Ermenistan, Türkiye’ye karşı ikide bir bu konuyu... Ermenistan’ın başında
Abdullah Öcalan gibi... Abdullah Öcalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
vatandaşı olduğu hâlde, ülkemin bölünmez bütünlüğüyle ilgili çok aleni bir
şekilde bölücülük propagandası yaparak terörü tetiklemiş ve bugün de terörü
İmralı’dan yöneten bir insandır. Robert Koçaryan, Karabağ’da 1992 senesinde
Azerbaycan vatandaşı olmasına rağmen, vatanına ihanet ederek Azerbaycan
Devleti’ne ihanet ederek Ermeni çetesinin başında Hocalı katliamını yapmış ve
bunu da Avrupa Parlamentosu’na marifet gibi anlatmış bir insandır. Her ikisinin
de aynı şekilde uluslararası mahkemede yargılanması ve terörist muamelesi
yapılması gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki, bunun arşiv belgeleriyle ilgisi
nedir? Azerbaycan Devleti eğer devletse ki, devlettir, müstebitliğini ilan etmiş
bir devlettir. Azerbaycan Devlet Arşivi’nde Robert Koçaryan’ın terörist olduğu
belgeleri var. Peki dünya, Diyarbakır’da biri hapşırdığı zaman Türkiye’den hesap
soran dünya, Batman’da birisinin parmağı kırıldığı zaman, Türkiye’yi insanlık
suçu yapmakla itham eden dünya, niye Robert Koçaryan olayında sessiz kalıyor
ve en önemlisi bugün Azerbaycan’da hâlen 15 yıldır kaçkın statüsünde çadırlarda
yaşayan ve 15 yaşında delikanlıya vatanın neresidir? diye sorulduğu zaman ben
çadırda doğdum, çadırlıyım deme gerçeğini görmeyen bir dünyadan adalet talep
etmek doğru değildir.
Özetin özeti, kıssadan hisse, konuşmamı şu cümlelerle bitirmek istiyorum.
Bu mesele, Ermeni meselesi hiç şüphesiz ki bilimsel olarak halledilmesi gereken
bir meseledir ve ben Azerbaycan’da bu yakın tarihte Azerbaycan Devleti’nden
bir talepte bulundum. Azerbaycan’da Ermeni Araştırmaları Enstitüsü’nün
kurulması gerekliliği zaruretini. Azerbaycan’da en çok okunan gazetelerinin
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birisinin aracılığıyla dile getirdim. Aynı talepte Yusuf Halaçoğlu Hocam bulundu.
Destekliyorum aynı şekilde. Hem Ermeni araştırmaları hem Kürt araştırmaları
enstitüsünün kurulması gerekiyor. Rusya 1746 yılında Kürdoloji ve Ermeni
araştırmaları, Ermeni dili enstitüsü kurmuştur. 1746’da. Bugün Ermeni meselesiyle
ilgili Türkiye’nin alması gereken çok önemli rol var fakat unutulmaması gereken
bir şey var; gözümüzü korkutarak, dünya, ermeni meselesini bize karşı koz olarak
kullanacak, Avrupa Birliği’ne biz alınmayacağız, diye tarihî gerçekleri, belgeleri,
o belgelerin altında haksız bir şekilde Türk Müslüman kimliğinden dolayı
katledilmiş olan insanların ruhları karşısında hesap verme cesaretini kendimizde
bularak en azından adalet namına bunu dış politikada bir araç unsuru olarak kabul
etmenin reddiye yolunu seçelim. Onurlu, pısırık değil, kendisine özgüveni olan
bir Ermeni meselesi politikası oluşturalım. Bunu söyleyerek, son cümle olarak da
bunu demek istiyorum ki, Ermeni toplumu hazırda haydat psikolojiyle yaşayan
bir toplumdur. Yani Ermeni çocukları doğduğu zaman, Türk’ün doğal düşmanı
olarak yanlış bir şekilde Ermeni aydınlarının yanlış şekilde Ermeni toplumunu
yöneten Ermeni tarihçilerinin kaleminden çıkmış kelimelerle otomatik olarak
karşısındaki Türk kimliğini düşman olarak görüyor. Bu önemli gerçeği de göz
önünde bulundurarak Ermeni toplumuna hasta bir toplumun tedavi edilmesi için
gereken ve bize yakışır bir onur ve şerefle mücadeleyi devam ettirelim.
Teşekkür ederim.
Prof. Dr. Yusuf HALAÇAOĞLU: Teşekkürler Sayın Attar. Şimdi de Sayın
Şimşir konuşacaklar Buyurun Sayın Şimşir.
Bilâl ŞİMŞİR*: Ben de Ziya Bünyadov’u rahmetle anmak istiyorum. Ben daha
Sovyetleri Birliği zamanında kendisiyle tanışmıştım ve iş birliği de yapmıştık.
Beni bir Azerbaycan’a gidişimde Ermenistan sınırına da götürmüştü. Allah rahmet
eylesin. Saygıyla anıyorum.
Bu Ermeni Meselesi’ni burada tekrar hafızalarımızı canlandırmak için
söyleyeyim. 1878 Berlin Anlaşması’yla gündeme geldi. Bu anlaşmada Ermenileri;
Kürtlere ve Çerkezlere karşı korumak, diye bir madde kondu ve Ermeniyle Kürt
birbirine kapıştırıldı. Arkasından bu maddeye dayanarak 1887’de Hınçak Teşkilatı
kuruldu, üç yıl sonra da Taşnak Teşkilatı, İhtilal Teşkilatı kuruldu. Bunları kuranlar,
Rusya Ermenileridir. Fakat hedefleri Türkiye’dir. 1890’lı yıllarda Anadolu’yu kana
bulamaya başladılar. Taklit ettikleri Bulgar Komitacılarıydı. Bulgar Komitacıları
bir isyan çıkardılar, kendi köylerini kendileri yaktılar fakat, “Köylerimizi Türkler
yakıyor.”, diye dünyaya propaganda ettiler, olay çıkardılar. Arkasından Rusya’nın
müdahalesini sağladılar. Bu olayı çıkarırsak bir büyük devlet, Rusya ya da
İngiltere gelir bizi korur, Onlar “Ermenistan” hayaliyle olayları çıkardılar. Bu
kanlı olaylar. 1915 yılına kadar sürdü. 15 yıl, büyük bir savaşın içinde olduk. Bu
*

E. Büyükelçi, tarihçi-yazar.
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dönemde düşmanla iş birliği yapan bu Ermeni çeteleri ile onlara yardım edenler
tehcir edilmeye başladı. Fakat “tehcir” dediğim böyle “mübadele” gibi “zorunlu
bir göç” değil bu. Tehcirle insanları gene bir Osmanlı vilayetine kaydırıyor,
cepheden uzak bölgeye Suriye taraflarına, Irak tarafına kaydırıyor. Geldik 19181919 sonuna. Mondros Mütarekesi’nden sonra İstanbul işgal edildi malûm ve bu
işgal sırasında bir insan avı başlatıldı, İngiliz polisi, İngiliz askeri, padişah hafiyesi
de yardım ediyor. Ermeni muhbirler de yardım ediyor. İstanbul’da İttihatçı avına
başladılar ve Anadolu’dan ve öncelikle İstanbul’dan 146 kişiyi tutuklayıp Malta
Adası’na sürdüler. Bu tutuklananlar arasında 60 kadarını Ermeni tehcirinden ve
Ermeni katliamından, –o zaman “katliamı” sözü var, “soykırım” lafı daha sonra
icat edildi– yargılamak için dosyalar hazırlandı fakat, birtakım ihbarlar gelmiş
Ermenilerden, birtakım söylenenler var, dosyalarını da görmüştüm, araştırmıştım
hatta. Hukuki açıdan bakınca hiçbir hukuki değeri olmayan dosyalardır, yani
bir hukukçu bunları dikkate almaz ve İngiliz Başsavcılığı da bunları dikkate
almadı. “Bana böyle bir katliam yapıldığını gösteren delil getirin.” ve hiç
değilse bir kişi yargılansın, mahkûm edilsin, diye ısrar ediyor fakat, hiçbir kişiyi
yargılayamadılar, yargı önüne çıkaramadılar ve 1921 yılında bu tehcir ettikleri
insanları geri gönderdi İngiltere. Yani benim nazarımda 1921 yılında da Türk
insanı bu soykırım, o zamanki tabirle bu katliam suçlamasından daha 1921 yılında
aklanmıştır. Bunu böyle not edelim, yani 1915 yılında iktidarda olan insanlar,
50’sinin altındaydı, yargılasaydınız, cezasını verseydiniz, madem ki tutukladınız.
Yani daha o zaman, savaş dönemi bu propaganda yalanı daha o zaman sönmüştür.
Lozan’da ve Sevr’de Ermenistan’a toprak verilmesi öngörülüyordu fakat, sınırları
Amerikan Cumhurbaşkanı seçecekti, tayin edecekti, olmadı. İstiklal savaşı oldu
ve gene suya düştü Ermeni projesi.
Geldik Lozan’a... Lozan’da (1922-1923) doğrudan “Ermeni Devleti kuralım.”
demediler. Ermeni yurdu verin, dediler. Türkiye’nin bir kenarında Ermenilere bir
yurt verin dediler. Onu da reddettik. Bir tek karış toprak verecek yerimiz yoktur,
dendi ve Lozan kapandı. Atatürk’ün bir sözü var: “Ermeniler, tabii olan sınırlarında
bırakılmıştır.” Yani senin nüfusun, etin budun bu kadardı. Nüfusun 2 milyon,
şimdiki hesapla 3 milyon, Ermenistan sınırı senin vatanın. İşte bu kadar! Fakat
ne oldu? Aradan yıllar geçti, İkinci Dünya Savaşı bitti, Lozan hayalleri tekrar
başladı. Bunu tekrar başlatanlar bir Fransız misyoneri oldu. Thomas Boa adında
bir misyoner, Beyrut’ta oturuyordu. Lucien Rambu adında bir takma adla kitap
yazıyordu. Paris’te, ilk önce, yani başlangıçta olduğu gibi Kürtçülük meselesi ile
Ermenilik meselesi aynı anda çıkarıldığı gibi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da
gene bu Kürt ve Ermeni Meselesi’ni ortaya atmaya kalkmıştı ve kitaplar yazdı.
“Bir milyon Ermeni öldürüldü.” diye yazdı. 30.000 Kürt öldürüldü, diye yazdı.
Bunu yıllar sonra bir ünlü romancımız aynen tekrarladı. Thomas Boa’nın lafıdır
bu. Bizim ünlü romancımız aynen kelimesi kelimesine tekrar etti. 50 yıl sonra,
Nobel ödülü aldı.
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Şimdi bu iş o günden beri, safha safha gitmektedir. Birinci aşama şu oldu:
Soykırımın 50. yılını kutlama kampanyası başlatıldı. 1964 yılında başlattılar
bunu –Ben o zaman Fransa’daydım, orada toplantılarına da katıldım, gördüm,
dinledim. Bütün dünya ölçüsünde Ermenilerin olduğu her yerde büyük bir
propaganda kampanyası başlatıldı 64’te. 64’te başlatıldı 1965’te doruğa çıktı. Bu
birinci aşama.
İkinci Aşama: Ermeni katliamı, Ermeni soykırımı diye dünyanın çeşitli
yerlerinde anıtlar dikmeye başladılar. İlk anıtta Amerika’da Monteberlo
kasabasında, şehrinde dikildi. Ondan sonra Sovyetler Birliği’nde dikildi ve onu
da Bolşevik İhtilali’nin 50. yılına denk getirdiler. Yani 1967’de diktiler ve ondan
sonra Fransa’da, Erivan’da devam etti gitti.
Bu aşamadan sonra üçüncü aşama, Türk diplomatlarına karşı suikastlar
düzenlemeye başladılar. İlk önce ilk suikast Amerika’da yapıldı, iki tane bizim
başkonsolosumuzu ve yardımcısını vurdular, arkasından Viyana Büyükelçimizi,
Paris büyükelçimizi, derken yeryüzünde başka hiçbir dış işleri teşkilatının başına
gelmemiş bir trajik olay yaşadı Türkiye Dış İşleri Bakanlığı. Bunun bir örneği
yoktur. Bu da Ermenilerin çeteciliğine, suikast marifetlerine dayanır. Suikast
diyor bizim birileri, Ermenilerin speliyasitesidir. Türk öldürmedikleri zaman
kendilerinden insan öldürürler bunlar, yani suikastlıkta çok mahirdirler. Dört kıtada
suikast düzenlediler. Avustralya da dâhil. Avustralya’da Sydney Başkonsolosu
Şarık Arıyak’ı korumasıyla birlikte vurdular. Dört kıtada, bir Afrika’da nedense
oraya uzanmadılar, uzanamadılar. Afrika’daki büyükelçilerimiz maruz kalmadı.
Son safha, dünya parlamentosunda yirmi yıl kadar sürdü bu ASALA ve Adalet
Komandası, denen iki komite vardı, iki gizli komite; suikast düzenleyen, tıpkı
yüz yıl önce, 1890’lardaki Hınçak ve Taşnak komiteleri gibi aynı şey yüz yıl
sonra tekrarlandı. Biri sağa kayıyor, diğeri solcu. İkisi de Türk öldürüyor. 20
yıl sürdükten sonra bu kanlı propaganda bunun adı, yoktan bir Ermeni meselesi
tekrar gündeme getirildi ve şimdi bunun arkasında Avrupa Birliği var ve Amerika
Eyaletleri var. Ermeni katliamı yapılmıştır, diye Eyaletler tek tek karar alıyorlar.
Yarısından fazlası karar alırsa eğer federal hükümet düzeyinde de karar almak
gerekiyormuş. Yani Amerika soykırım yaptı, diye siyasi olarak bizi mahkûm
ediyor, Türk milletini. Avrupa birliği parlamento kabul ediyor, ondan sonra
Avrupa Birliği’ne üye olanlar, aday olanlar teker teker, mesela Polonya –bizim
çok eski bir dostumuzdu, çünkü Polonya ile tarihten gelen bir dostluğumuz
vardı. Polonya’yı Rusya ve Avusturya, Almanya yüzünden adını kaldırdılar. 130
sene, 127 sene boyunca Türkler Polonya’nın taksimini tanımadılar. Şimdi Irak’ı
tanımadığımız gibi. 100 seneye dayanır mı, bilmem ama, Osmanlı Devleti 137
yıl dayandı ve bundan dolayı Polonyalılar da Türklere karşı bir minnet duygusu,
şükran duygusu ve dostluk duygusu vardı. Polonya dahi, o bildiğimiz Polonya
dahi Ermeni Soykırımı yapıldı, diye kararı kabul etti, çünkü Avrupa Birliği,

3631

büyük organizasyon. Bunu kabul ettiğine göre onlar da buna uymak zorunda.
Yarın Bulgaristan kabul ederse, yani Hırvatistan kabul ederse, yeni giren Avrupa
Birliği’ne… Buna hiç şaşmamak lazımdır.
Bu durumda ne yapılabilir? Aygün Hanım, bu iş politiktir, bilimle olmaz dedi.
Sayın Yusuf Halaçoğlu bilimle de olur, politikayla da… İkisinin ortasını bulmak
lazım. Bu araştırmalar devam edecek. Her ortamda Ermeniye cevap vereceğiz.
Ermeni’nin yalanını ortaya koyacağız. Sayın McCarty, çok güzel bir şekilde
misyonerlerin yalancılığını ifade etti. Şaşılacak bir şeydir: Bizde din adamı yalan
söylemez diyorlar. Birinci derece kuyruklu yalanı din adamları söylüyor, yani
yoktan icat ediyorlar, kafadan icat ediyorlar. Zaten bir kısmı da evlenmiyor, kafayı
buna, bu melanete yoruyorlar, iş böyle devam edip gidiyor. Ortodokslar da var
pardon. Protestanlar evleniyor. Onlar daha insancıl ama, onlar da yalandan hiç
geri kalmıyorlar. Şimdi bunlar bir cevap verecek durumda, dünya kitaplıklarını
doldurmuş bunlar. Bir de dünyaya açık oldukları için biz bir zamanlar araştırdık
da… Yeni Zelanda’da bile bir yığın Ermeni yalanı dolu kitap var. Keza
Avustralya’da da. Zaten bunlar İngiltere’nin eyaletleri gibi. Fakat dünyanın her
tarafında var. Biz Türkler Anadolu’dan yeni yeni açılıyoruz dünyaya. Bunların
canına okuyacağız, yani şu anlamda yalanlarını tek tek yüzlerine vuracağız,
ayıplarını vuracağız, buna devam etmek lazım. Çok güzel araştırmalar yapılıyor.
Yeni yeni araştırmalar ve çok seviniyorum. Gurur da duyuyorum gençlerle. Ama
siyasileri de harekete geçirmek lazım. Yani siyasileri derken, özel sektörle beraber
diyorum. Fransa karar alıyor, Fransa’ya karşı tavır koyacağız.
Öte taraftan Fransa’ya ihaleler verirken, Fransa’ya bilmem şu iş birliği
yapılırken bundan sonuç alamayız. Yani gücümüzü toplamamız lazım, eğer
inanıyorsak. İnanmıyorsak ama inanıyor olacağız, bunu devam ettirmek lazım.
Kısaca beni dinlediğiniz için sağolun, teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU: Sayın Şimşir’e teşekkür ederiz. Şimdi
konuşmalarını yapmak üzere sözü Sayın Caferov’a veriyorum.
Prof. Dr. Nizami CAFEROV: Ben teşekkür ediyorum bizim Hocamız Bilal
Şimşir Beye. Bilal Şimşir Bey Azerbaycan’ın bağımsızlığına bir diplomat olarak
Türkiye tarafından imza atmış gibi bir insan. Bugünkü konumuz Ermeni sorunu.
Dünyada Türk sorunu yok, İngiliz, Anglosakson sorunu yok, ama Ermeni sorunu
var. Bu yüzden konu çok doğru bir şekilde ilkelinmiş. Ermeniler bir etnik sistem
olarak çağdaş dünyada etnik komşusu olmayan bir etnos, yani Ermenilerle etnik
akraba olacak bir millet yok. Yahudiler var, Araplar var, Habeşiler var, Sami
halkları var. Ruslar var, Slavlar var, Beyaz Ruslar var, ama Ermeni bu dünyada
tek bir etnos, yani bu doğal olmayacak etnik bir sistem. Bu dünyada hangi etnos
varsa hepsinin doğal olarak bir tabiiyeti var, Ermenilerin yok. Bir de Yunanların
yok, Rumların yok.
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Bu dünyanın tabii doğal bir teknolojisi, bir de sosyoloji var, yani dünyada
çağdaş zamanında mevcut olan bütün etnosların yaşama hakkı var. Etnos hakkını
biz bitirdik, yani XIX. yüzyılın sonunda, XX. yüzyılın başlangıcında biz bunu
bitirdik. 30’lu yıllardan 70’li yıllara kadar insan hakları tarihi geldi dünyaya.
İnsan Hakları Sorunu geldi dünyaya. Artık bu günden millet hakları sorunu olursa,
bu dünyada kabul edilmeyecek bir şey. Çağdaş dünya yalnız insan haklarını
biliyor, millet hakları Çağdaş Çigan düşüncesinde yok, ama milletler gelmiş
çağdaş zamana ve bugün dünyada birkaç hakla ilgili problemler var. Bunlardan
en öne çıkanı ise Ermenilerdir. Ben Türkologum, aynı zamanda siyasetçiyim.
Çağdaş dünyada bütün dünya parlamentolarında yalnız bir sorun, Ermeni
Sorunu konuşuluyor, Ermenilere karşı, Türklerin Soykırımı’ndan konuşuluyor
ve dünyanın bunu anlaması bizimi için tuhaf bir sistem oluşturuyor, yani dünya
nasıl bakıyor bu mevzu’ya? Neredeyse farklı farklı devletlerin parlamentolarında
Ermenilere karşı soykırımı olmuş kanaati, bilimsel değil, siyasi yönden
değerlendirilir. Bu nedenle bu konuyu Ermenilerin değil, bizim düşünmemiz
lazım. Çünkü sorun varsa ve bu sorun “Ermeni Sorunu” diye anlaşılırsa, bunun
üzerinde ermeninin düşünmesi imkânsız, çünkü Ermeni burada sorun olarak
bir “objekt”. “Objekt” kendi kendine düşünemez, bunun için bir “subjekt”in
düşünmesi lazım. Biz Ermenilerin ve “Ermenistan” adlanan Devlet’in coğrafi
tarihini iyi biliyoruz. Ermeniler nereden geldi, Ermenistan nasıl yarandı? Bu
tarihi biz iyi biliyoruz ve Ermenistan’ın zaman zaman sadece bir coğrafi değil,
bir etno-politik bir toprakta kökünü yaratmak için zaman zaman kavgalar yapıldı.
“Ermenistan” adlanan bir vatanı, bir yurdu dünyanın neresinde istesen kurma
imkânı olardı. Bunu Hindistan’da da kurmak olurdı, İran’da da kurmak olurdu,
Doğu Anadoluda’da kurmak olurdu, Gürcistanda’da da kurmak olurdu. Çünkü
Vatan yok, etnosun yarandığı formalaştığı tarihsel ve geleneksel bir coğrafya yok.
Bu nedenle bu devlet Azerbaycan’ın batı bölgesinde kuruldu. Neden kuruldu?
Çünkü Osmanlı devrinde genel Türk düşüncesi yoktur. Bu nedenle Osmanlıdan
Doğu Anadolu’dan kovulmuş Ermeniler bu vatanı çok zor, tuhaf bir zaman
geçiren Azerbaycan’da kurdular. Şöyle bir etno-coğrafi bir anlaşılmazlık yarandı.
Yani bugün “Ermenistan” adlanan coğrafya’da, Ermeni’nin bir etnos olarak, bir
halk olarak oluşturulması kabul edilecek bir şey değil. Millet nerede oluşturulursa
orası onun vatanı. Milletin oluşturulmadığı yer vatan olamaz. Aksine millet bir
yerde oluşur, sonra tarihi gelişim ola bilir, yeni coğrafi’ye göçebilir, yeni çoğrafini
benimsemek olabilir, bu zamanda tarih yazarsan Selçukluların Anadolu’ya geldiği
gibi. Yunanların Rumların kurduğu kültürü yaşatırsan, Ayasofya’yı birkaç yüzyıl
korursan ve saklarsan Rum tarihi senden başlar. Senin koruduğun, senin kendi evin
gibi koruduğun bir coğrafyadan başlar. Homer oradan başlar. İzmir tarihinden,
Akdeniz’in kuzeyi tarihinden, ve Türklerin koruduğu tüm tarihlerden başlar Rum.
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Böyle de olabilir. Birisi de var; hiçbir tarihten başlayamazsan ve bir etnos olarak
hiçbir tarihi korumazsan, hatta geldiğin coğrafyayı korumasan, kendi kimliğini
kayıp edersin. Başka kültürleri özleştirmek ve özelleştirmek istersen, o zaman
artık sen bir sorunsun ve çağdaş dünyada hakikaten bir Ermeni sorunu var. Ermeni
sorununu halletmek için hiçbir millet, hiçbir politik sistem, hiçbir büyük politikacı
kendi üzerine almadı. Ermeni sorunu Türklerin sorunudur. Bunu bizim hâl etmemiz
lazım. Bu nedenle “Ermeni Sorunu” olarak bugün Azerbaycan’da bir sorun var.
Tabiîki biz farklı zamanlarda Ermeniler için toprak verdik, Ermenistan’ı verdik,
biz şimdi ona “Batı Azerbaycan” diyoruz. Bugün Azerbaycan’da resmî olarak
“Ermenistan” ismi yok. Biz sadece “Batı Azerbaycan” diyoruz. Bir devlet. Onlara
farklı yerleri verdik. Ama biz aynı zamanda düşünüyoruz ki, burada Türkiye’nin
sorunu olarak Azerbaycan daha çok girdi bu meseleye. Türkiye bu sorunla ilgili
olarak ancak, yalnız son zamanlar ilgilendi. Neden? Çünkü Türkiye’de de bizim
bildiğimize göre çok büyük bir “Ermeni Sorunu” var, Türkiye’nin dâhilinde.
Gazeteler, televizyonlar “Ermeni Problemi” ile yüz yüze, çok sakin, çok yavaş bir
şekilde. Ama problem Azerbaycan’da çıktı. Bu bizim için çok ince mesele. Ama
biz nasıl yapıyoruz bir devlet olarak? Bugün Azerbaycan’ın devlet bütçesinde
Ermenistan ile harp için ayrılmış maliye, Ermenistan’ın devlet bütçesine genel
olarak beraber, yani Ermenistan’ın karşılamak için bizim devlet bütçemizde
maliye, Ermenistan’ın tüm devlet bütçesi ile beraber. Önümüzdeki yıl Nahçıvan
Cumhuriyeti’nin bütçesi, bütün Ermenistan’ın bütçesi ile beraber olacak. Biz harp
mı etmeliyiz? Maliye var, petrol var, teknoloji var.
Biz sadece bir harp makinesi olma hâline geldik. Bunun üzerinde düşünmemiz
lazım. Onun için biz düşünüyoruz ki Türkiye’de de, Asya ülkelerinde de, Kuzey
Afrika’da da bir düşünce adamları bu mesele ile ilgili politikaya etkilerini
göstersinler. Düşünce adamı, bilim adamı makalelerini yazar. Entelektüel
teknolojiler verir ve yaşar. Aynı zamanda bu sorunlar üzerinde tek olarak entelektüel
düşünür. Ama bir de millet var bir de halk var. Entelektüelin bu halka politikaya
etkisi ne kadardır. Biz bugün toplandık konuştuk. Bizim değerli dostumuz
hocamız Bilal Şimşir bey bu toplantıyı yönetti bütün konuları tarihsel olarak,
diplomatik olarak biliyor. Ama yarın nasıl olacak? Yarın sadece entelekt adamları
politika dışında bir sistem kurarak farklı bir sistem kurarak sadece düşünecekler
mi. Yarın Azerbaycan Ermenistan’a hücum etse. Ermenistan’ı yeryüzünden silse
nasıl olacak? Entelektüel adamları ne söyleyecek? Bu Azerbaycan’ın Ermenilere
bir tecavüzü mü olacak? Nasıl anlaşılacak? Çünkü artık para var. Bu para imkân
vermez ki (bu milletin parası, etnosun parası). Para, Azerbaycan toprağında
“Ermeni” olmasına izin ve imkân vermeyecek. Onun için ben düşünüyorum ki,
entelekt adamları bunu biraz düşünsün. Bu para sonuç olarak silahtır. Silah da
Ermeni’nin üzerine yürüyecek. Teşekkür ederim.
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Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU: Sayın Caferov’a teşekkür ederiz. Şimdi
“Ermeni Din Adamlarının Arşiv Belgelerine Yansıyan Siyasi Faaliyetlerinden
Bazı Örnekler” konulu konuşmalarını yapmak üzere sözü Sayın Yrd. Doç. Dr.
Davut Kılıç’a veriyorum. Buyurun Sayın Kılıç.
Yrd. Doç. Dr. Davut KILIÇ*: Başta Eçmiyazin Katoğikosluğu olmak üzere
İstanbul Ermeni Patrikhanesi XIX. yüzyılın ilk çeyreğinden XX. yüzyılın ilk
çeyreğine kadar zor bir dönem geçirdi. Ermeni din adamları dağılan Ermeni
toplumunu toplamak ve cemaat içerisindeki çözülmeyi durdurmak için o tarihlerde
Avrupa’da gündemde olan milliyetçilik cereyanlarından esinlenerek, bir anlamda
laik ve ulusalcı ideolojiyi gelişen şartlar içersinde benimsemek durumunda
kaldığından Ermeni milliyetçiliğine yöneldi.
Ermeni toplumu içerisinde Fransız devrimi ile başlayıp Tanzimat döneminde
gelişerek büyüyen Ermeni milliyetçiliği ve beraberinde gelişen bağımsızlık
düşüncesi ilk defa Patrik Hırimyan zamanında İstanbul Ermeni Patrikhanesi’ne
girdi. Ermeni din adamlarınca kilise içerisinde kutsanarak dinî ve mitolojik bir
içerik kazandırılan milliyetçilik, bu sayede Ermeni toplumunun tabanında kendine
yayılma alanı buldu. Öyle ki bu mistik bağ, mantık alanının ötesine geçerek dinî
inanışlarda olduğu gibi milliyetçiliğe bağlılık ve hizmet kişiye sonunda mükâfat
getireceği mitine dönüştü.
Artık “cennet yurt” hikâyesi Ermeni toplumunda mitleşmiştir. Ermeni din
adamları öncülüğünde gerçekleşen bu gelişmeler doğal olarak Ermeni toplumu
içerisinde milliyetçiliğin yayılmasına sebep olduğu gibi isyana yönelik eylemleri
de tetiklemiştir. Bundan dolayı Ermeni milliyetçiliğinin gelişmesinde sivil
önderlerle birlikte Ermeni din adamlarının da azımsanmayacak derecede payı
vardır. Özellikle Hırimyan’dan Patrik İzmirliyan dönemine gelinceye kadar
dinin yaptırım gücünü ve dinî kurumların geniş imkânlarını kullanan ihtilalci din
adamlarının faaliyetleri Ermeni toplumu içerisinde zirveye çıkmıştır.
Ermeni dinî önderlerden, halkına dinî nasihatlerde bulunup onları manevi
huzura kavuşturması beklenirken bazılarının nasıl yıkıcı ve bölücü siyasi
faaliyetlerin içerisine girdiklerini çeşitli devletlerin arşivlerinden belgelendirmek
mümkündür.
Mesela; 9 Nisan 1878 tarihli Lord Lyons’dan Marki Salisbury’e gönderilen
yazıda; Eski Ermeni Patriği Hırimyan’ın Berlin Konferansı başlamadan önce
Fransız Dışişleri Bakanı’nı ziyaret ederek Ermeni özerkliği için destek ricasında
bulunduğu ve Nubar Paşa ile birlikte bizzat İngiltere hükümetini ikna için
Londra’ya gittikleri kayıtlıdır. (Bkz.: F.O., 424/69, No: 214, 122; Ayrıca Bkz.:
British Documentes on Ottoman Armenians, Volume I, 1989, 167.) Yolculuk
*
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esnasında Hırimyan’ın, Viyana’daki Ermenilerle yaptığı görüşmede, Ermeni
ıslahatı ile ilgili şimdi Padişahtan bir şey istemenin sırası olmadığını, bir silahı
olan Anadolu’daki Ermenilerin bunu iki yapmaya çalışmalarını, ne vakit Osmanlı
Devleti ile bir ecnebi devlet harbe girerse o vakit Ermenilerin harekete geçmelerini
telkin ettiği, Hariciye Nazırı Sait Paşa’dan Sadrazam Cevat Paşa’ya gönderilen
yazıdan anlaşılmaktadır. (Bkz.: BOA, HNA, Endikatör: M. T., Karton no:731)
Dışarıda bu gelişmeler olurken içeride ise Berlin Konferansı’na kamuoyu
oluşturmak için Patrik Nerses, İstanbul İngiliz Büyükelçisi Layard’ı Osmanlı
makamlarına duyurulmaması ricasıyla gizlice ziyaret etmiştir. Görüşmede; Ermeni
toplumunun haklarını takibe kararlı olduklarını diğer Hristiyan topluluklarla aynı
hakları talep ettiklerini, bu taleplerin Avrupa’nın müdahalesiyle elde edilinceye
kadar tahriklere devam edeceklerini söyleyerek muhtar bir Ermenistan talep
ettiğini, Ermenilerin bu kadar haklı taleplerine ilgi gösterilmediği takdirde Doğu
Anadolu’da yaşayan Ermenilerin, Osmanlı devletine karşı toptan ayaklanarak
Rusya’ya iltihakla sonuçlanacağını söylediği, İstanbul Büyükelçisi Mr. Layard’dan
Kont Derby’e gönderilen 18 Mart 1878 tarihili gizli yazıda kayıtlıdır. (Bkz.:
F.O., 424/68, No: 639, 346-348; Ayrıca Bkz.: British Documentes on Ottoman
Armenians, Volume I, 1989, 159 vd.) Bu tarihten bir hafta sonra yine Büyükelçi
Layard’ın, Kont Derby’e gönderdiği gizli yazıda; Patrik Nerses’in Ayastafanos’taki
Rus karargâhıyla bağlantılı olduğu, Ermeni toplumunun bağımsızlığı için bir
heyetin de Rus Çarı ile görüşmek üzere Petersburg’a gönderildiği haberi vardır.
(Bkz.: F.O., 424/69, No: 107, 54, Ayrıca Bkz.: British Documentes on Ottoman
Armenians, Volume I, 1989, 162 vd.)
Ermeni din adamlarının bu gayretlerine rağmen Berlin Konferansı’nda
bekledikleri sonucu elde edemeyişleri Henry Layard’ın, Marki Salisbury’e
gönderdiği 14 Temmuz 1878 tarihli gizli rapora şöyle yansır: Berlin Kongresinde
Ermenilere istediklerinin verilmemesinden dolayı Rus yanlısı Ermenilerin Patrik
Nerses’e çok kızgın oldukları, Türkiye’de yaşayan diğer Hristiyan uyrukların,
Türkiye’ye karşı savaştıkları halde şimdi bağımsızlıklarını aldıklarını veya
özerklikle ödüllendirildiklerini bu itibarla kendisinin hain yerine konulduğunu
istifa etmekten başka çaresi kalmadığını belirtir. (Bkz.: F.O., 424/72, No: 211,
160; Ayrıca Bkz.: British Documentes on Ottoman Armenians, Volume I,
1989, 182 vd.)
İstanbul Ermeni Patriği Nerses, her ne kadar Layard’a istifa etmeyi düşündüğünü
söylese de Ermeni toplumunun bağımsızlığı için var gücüyle çalışmaya devam
ederek, Ermeni Murahhasalıkları aracılığı ile bütün Osmanlı Ermenilerine
duyurulmak üzere kaleme aldığı 5 Mayıs 1879 tarihli genelgede (Bkz.: BOA,
Yıldız Evrakı, Kısım: 24.) Ermeni toplumunun gelecekteki bağımsızlığa şimdiden
hazırlanmalarını istiyordu.
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“İlişik önemli talimat Islahat Komisyonu’nun kararıyla bütün piskoposlara
gönderildiği gibi size de gönderildi. İyi muamele ederek uyanık olunuz.
Ermenistan’ın tehlikeli zamanlarında Ermenilerin gördükleri zulüm ve
işkencelerin ortadan kalkmasını ve ıslahat meselesini millet ele almıştır. Bu,
millet olma borcudur. Bu mesele ile uğraşmak bütün zihinleri tırmalarsa milletin
ayrılığına sebep olur. Ermenistan meselesine zarar verir. Ermeni milletinden olup
ve mezhepçe Protestan, Katolik, Ortodoks ve buna benzer diğer mezhepten olan
Ermenileri şimdilik mezhep ayrılıklarına bakmayarak bu meselede hepsini bir
araya toplayın ve birlik olun ki, Ermenistan meselesi yaşatılabilsin kaybedilmesin.
Okullardaki çocukların fikirlerini dahi Ermenistan meselesiyle doldurun.
Okulu olmayan ve öğretmen tutmaya gücü yetmeyen köylerde de hiç değilse
papazlar erkek ve kız çocuklarına imza atmasını öğretmelidirler. Ayrıca şehirlerde
ve köylerde okuma yazma bilmeyen büyüklere de yazı yazmayı öğretsinler. Hiç
olmazsa imzalarını atabilsinler. Zira bu, ilerde lazım olacaktır. Avrupa devletleri
Anadolu’nun her tarafına konsoloslar tayin etmektedirler. Oradaki Ermeni
meclisleri ve başkanları konsoloslarla sık sık görüşüp buluşmalıdırlar. Ermeni
milletinin dertlerini konsoloslara açıkça bildirmeli ve konsoloslarla tam ve yakın
bir ilişki sağlanmalıdır ki, bizim meselemizin yabancı ağızlardan aleyhimize
olarak konsoloslara duyurulmasına imkân kalmasın, medeni Avrupa mezhep
ayırımı yapmadan bütün Ermenilerin haklarını gözetir ve arka olur. Avrupa’nın
medeni devletleri buna hazırdır. Hristiyan Ermenilerin dertlerini duymak ve
onlara derman bulmak Berlin konferansının 61. maddesiyle çoğunluk hakları
üzerindedir. Şimdiden biz bu çoğunluğu konsoloslara ispat etmeye çalışarak bu
hakka layık olduğumuzu; becerikli, namuslu olduğumuzu gösterelim. Bilgiye
susamışlığımızı göstererek ıslahat ve emniyeti arzuladığımızı kabul ettirelim.
Her nerede olursa olsun karşınıza çıkan Avrupalı yolcuları güler yüzle
karşılayıp ağırlayarak Ermenilerin yaratılışındaki misafirperverliği de
göstermelisiniz. Onlara eski Ermenilik hikâyelerini söyleyip Ermeni davasına
yardımcı olmak lazımdır. Avrupalı yolculara Ermenistan’ın bugünkü
gerçek durumunu anlatarak onların yardımını dilemelisiniz. Bunları kilise
cemiyetleri ile kilise cemaatlerine duyurun ve telkin edin. Avrupalı yolcular
hasta olurlarsa ve size muhtaç kalırlarsa hemen onların yardımına koşunuz
ki, kalplerini kazanmış olasınız. Sizin böylesine öğütlere ihtiyacınız yoktur.
Ancak Müslümanların eski barbarlığı yüreğinizde kökleşmiş ise korkmayınız,
o zamanlar çoktan geçti. Hristiyan Avrupalı yolcularla çok samimi ve içten
ilişkiler kurmalısınız.
Bu nedenle bu talimatı göndermek lüzumunu duyduk. Osmanlı Devleti sizin
Avrupalı yolcularla kurabileceğiniz samimi ilişkilere engel olmayacaktır. Eğer
bunun için zulüm ve işkenceye uğranılırsa mahalli hükümete şikâyet edilmelidir.
Aynı zamanda en yakındaki konsolosa da durum bildirilmelidir. Patrikhaneye de
olup bitenler bütün ayrıntılarıyla yazılmalıdır.” İmza Patrik Nerses Varjabetyan.
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Layard, Ermeni bağımsızlığına giden yolda Patrik Nerses’in ne kadar ciddi
olduğunu 21 Haziran 1879 tarihli belgede şu cümle ile tarihe not düşer. Patriğin,
Ermeni meselesini ayakta tutabilmek için, yalan değilse bile, abartılmış haberler
yaydığına kesinlikle inandığını belirtir. (Bkz.: F.O., 424/84, No: 483, 386; Ayrıca
Bkz.: British Documentes on Ottoman Armenians, Volume I, 1989, 451.)
Layard’ın ifadesiyle Patriğin uzun dönem abartılmış haberler yayma alışkanlığını
sürdürdüğü, ıslahat konusunda devam eden girişimleri ayrıntılı bir bildiri hÂline
getirerek, metnin müsveddesini İngiltere Büyükelçiliğinin de onayını alarak
yayınlamaya çalışmasından da anlaşılmaktadır. (Bkz.: BOA, Y. PRK, DH, 1/41.)
İstanbul Ermeni Patriklerinden İzmirliyan da patriklik makamına oturduktan
sonra Ermeni Genel Meclisi’ne yapmış olduğu ilk konuşmasında; Ermenilerin
oturdukları bölgede kendi aralarında kuracakları bir meclisle kendi kanunlarını
kendilerinin yapması ve uygulamasını öngören muhtariyet anlayışı üzerine bir
değerlendirme yapmıştır. (Bkz.: BOA, HNA, End., TS., Karton No: 87, Evrak
No: 4) İzmirliyan, patriklik görevine başladıktan sonra Anadolu’nun pek çok
yerinde karışıklıklar çıkmış ve Ermeni isyanları bir çığ gibi büyümüştür.
İngiltere’de yayınlanan Daily News gazetesinde Osmanlı devleti aleyhine
çıkan asılsız haberlerin kaynağının Kayseri Murahhasası Dertard Efendi
olduğu anlaşılınca, Osmanlı yöneticileri patrikhaneye adı geçen murahhasanın
vazifesinden alınmasını talep etmiştir. Bunun üzerine Patrik İzmirliyan bu kişiyi
görevden alarak yerine aynı düşünceye sahip görevden alınan ruhaninin yeğeni
Dikran’ı atamıştır. (Bkz.: BOA, BEO, Mühhimme Kalemi, A. Murahhasa ve
Papazlar, Karton 36, Evrak No: 5739/5789.) Durumu yakından takip eden Zaptiye
Nazırı Nazım Paşa da, üstlerinden patriğin bu uygunsuz davranışından dolayı
uyarılmasını istemiştir. (BOA, Y.E.E., Karton X, Klasör 36, Evrak No: 131.)
Başka bir belgede polis komiserlerinden Markar Efendiyi öldürmek kastıyla
yaralayan Samik’in Patrikhane Kilisesi’ne sığınmasından dolayı patrikhaneden
bilgi istenmiş İzmirliyan da konuyu geçiştirmeye çalışmıştır. Bunun üzerine
Osmanlı yöneticileri, fesat erbabının kiliselerde gizlenmesinin Ermeni din
adamlarının davranışlarına yakışmadığını, adı geçen Samik’in Patrikhane
Kilisesinde gizlenmesinin su götürecek bir yanının olmadığını, diğerlerine
ibret olması açısından kilise görevlilerinin değiştirilmesi ve bundan böyle hoşa
gitmeyecek davranışlarda bulunan din adamlarının cezalandırılacaklarını kesin
bir dille ifade etmiştir. (BOA, MV., 88/14.)
Üzerinde yasak yayınlarla yakalanan Ermeni komitacılardan Papaz Dergort,
ifadesinde; patrik İzmirliyan’ın ihtilal hareketlerini benimsediğini bu çerçevede
Zeytun eşkıya reisiyle haberleştiğini itiraf etmiştir. (Bkz.: BOA, BEO.,
Mühhimme Kalemi, A. Halep, Karton 42, Evrak No: 7803, İç No: 2.)
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Rüstem Paşaya gönderilen belgede ise; İngiltere devletinin İstanbul Büyükelçisi
Sir Philip Currie’nin Ermenileri destekleyip gündemde tutmak tarzında özel bir
politika takip ettiğini, Ermeni Patriği’nin de (İzmirliyan) bu davranıştan yüz
bulduğunu, nitekim Kraliçenin özel gününde teamüllere aykırı olarak Ermeni
Patriğinin büyükelçi tarafından davet edilerek şımartıldığı kayıtlıdır. (Bkz.: BOA,
Y.EE, 167/7.)
Zaptiye Nazırı Hüseyin Nazım Paşa, Sadrazam Sait Paşa’ya gönderdiği
28 Haziran 1895 tarihli Arzuhâlde Ermeni Patriği İzmirliyan’ın Osmanlı
Devleti’yle münasebetlerini şöyle izah eder: Eski Patrik Aşıkyan zamanında,
kiliselerde fesatçı ve komite reislerinin tutumlarına karşı Ermeni milletinin
nefretini dile getiren vaazlar verilmesi, nasihatlerde bulunulması, komitelerin
cesaretini kırdığını ve olayları önemli ölçüde engellendiğini, ancak patriğe
yapılan suikast girişiminin patriğin istifasına sebep olduğunu, nasıl seçildiği
belli olmayan, Mateos İzmirliyan’ın, patrik olmasından sonra kilisenin hükümete
karşı tutumunun tamamen değiştiği, Osmanlı Devleti’ne sadık personelin birer
bahane ile patrikhaneden uzaklaştırıldığı, yabancı devletlerin müdahalelerinden
de cesaret alarak hükümete itirazlarda bulunmaya başladığını, İzmirliyan’ın, Sis
Katogikosluğuna da hile ve desiselerle Alatciyan Kirkor’u seçtirerek Halep ve
Adana Ermeni ahalisinin de zihinlerini bozduğunu, patriğin desteğini arkasına
alarak hareket eden Hınçak komitesinin de zabıtada görevli ve devlete sadık
Ermenileri tehdit ile istifaya mecbur ettiği ve bir kısmını da öldürdüğünü söyler.
(Bkz.: BOA, Y.E.E., Kısım No: 36, Evr. No: 131, Zarf No: 152, Kart. No: 10,
Ermeni Olayları Tarihi, C. I, 90; Hüseyin Nazım Paşa, 1994, C. I, 65 vd.)
Örnekleri daha fazla uzatmadan Osmanlı Devleti’nin son Ermeni Patriği
Zaven Efendi’nin siyasi faaliyetlerinden de biraz bahsedecek olursak, Dünya’nın
I. Genel Savaşa hızla sürüklendiği bir dönemde parçalanacak Osmanlı Devleti’nin
enkazı altında bir Ermeni yurdu çıkartmak maksadıyla Patrik Zaven, Eçmiyazin
Katoğikosluğu ile birlikte her tarafa propagandacılar göndererek, değişik
yerlerdeki zengin ve nüfuzlu Ermenilerin, isyan ve ihtilale yardımcı olmalarını
söylüyordu. (Bkz.: BOA, A. MKT. MHM., 627/30.)
Hayalindeki cennet vatana kavuşmak için Kuvayı Milliye hareketine karşı
düşmanlığını sürdüren Patrik Zaven Efendi, Neologos gazetesinde yayımladığı
mektubunda; birçok Ermeni ailenin Millî Mücadele Hareketi’nden korkarak
Erzincan, Erzurum, Samsun, İzmit ve Adapazarı gibi Anadolu havalisinden göç
etmekte olduklarını ileri sürüyor ve halkın Millî Mücadele için organize ettiği
birliği Ermeni veya gayrimüslim unsurların aleyhine çalışan gruplar olarak
gösteriyordu. Patriğin bu yazısına cevaben İleri, Tasviri Efkâr, Yenigün ve
İrade-i Milliye Gazetelerinde yayımlanan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi namına Mustafa Kemal’in 21 Ekim
1919’daki cevabında; Erzincan ve Erzurum havalisinden göç eden katiyen
hiçbir Ermeni ailesinin olmadığı, belki birkaç zengin ailenin kendilerince emin
gördükleri bir tarafa göç ettiklerini, Adana ve havalisinde ise mütarekeden beri
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bağımsız Ermenistan’daki çoğunluğu temin için Ermeni komiteleri ile bizzat
patrikhanenin teşviklerine kapılan ailelerin göç ettiklerini belirterek, patriğin bu
yazıyı ne maksatla yayınladığı bilindiğinden, çok önemle üzerinde durulacak bir
konu olmadığının altını çizer. (Atatürk’ün Millî Dış Politikası, 1992, 154; K.
Atatürk, 2002: 178.) Yine başka bir belgede Patik Zaven Efendi’nin, tehcir edilen
Ermenilerin büyük bir kısmının Anadolu’ya geri dönmesiyle, Büyük Ermenistan
projesinin yeniden hayata geçebileceği ümidine kapılarak, pek çok vilayet’teki
patrikhaneye bağlı din adamları vasıtasıyla Ermeni ahaliyi tekrar komitacıların
hizmetine sunabilmek için var gücüyle çalıştığı kayıtlıdır. (BOA, DH. KMS, 492/71-2; Ayrıca Bkz.: BOA, HR. MÜ, Kr. No: 57/4.)
XIX. yüzyılın son çeyreğinde Van ve Bitlis vilayetlerinde beş yıldan fazla Rus
Hariciyesi adına görev yapan General Mayewski bölgeyi birçok kereler gezerek
çok iyi etüt etmiş bir Rus Erkan-ı Harbiye subayıdır. Rus Harbiyesi için 1912
yılında hazırlamış olduğu Van, Bitlis Vilayetleri-Askerî İstatistiği, adlı çok
gizli rapor, 1917 ihtilalinden sonra Bolşeviklerce Rus arşivlerinden çıkartılarak
yayınlanmıştır. Bu çalışma Binbaşı Sadık Bey tarafından Osmanlıcaya çevrilerek
o dönemin yöneticilerinin hizmetine sunulmuştur.
Bahis konusu olan raporda Ermeni din adamlarının haletiruhiyesi şöyle ifade
edilir. “Ermeni Ruhani Reislerine gelince, bunların din hususunda çabaları hemen
hemen hiç yok gibidir. Buna karşı ulusal fikirlerin gelişmesi hususunda pek çok
hizmetleri geçmiştir. Yüzlerce yıldan beri bu gibi esrarengiz fikirler manastırların
sessiz duvarları arasında gelişmiştir. Bugün kiliselerde ruhani ayin yerine,
Hristiyan-Müslüman din düşmanlığı yapılmaktadır. Okullar ve kilise okulları bu
hususta ruhani reislere pek çok yardım etmektedir. Zaman geçtikçe dinî taassubun
yerini millî duygular almıştır. Bunların mezhep itikatları çok zayıftır. Onun için
Ermeni komitacılar bunları pek çabuk dairelerine almaya muvaffak olmuştur.” (G.
Mayewski, 1330: 123.) Yine Mayewski Doğu Anadolu’da yaşayan Ermenilerin
dindarlığını da şöyle anlatır. Burada yortu olduğu ancak takvimlerde görülür.
Köylerdeki Ermeni Kiliseleri alelade boştur. Genelde “kilise” denilen yer, derme
çatma bir yapıdan ibarettir. Önemli günlerin hiçbirinde kilisede temizlik ve
süsleme yapılmaz. Ermeni din adamları ancak yortu gününde ayin icra ederler.
Kiliseye gelen kadına da ender rastlanır, sanki kilisede ibadet erkeklere mahsus
gibidir. Bölgedeki din adamları dinî hayatın devamını sağlamaktan daha ziyade
politik meseleler üzerine konuşmayı daha çok tercih eder. Bir de, bir Ermeni
ne derece fakir olursa olsun Ermeniliği ile iftihar eder. Ermeni’nin direnci bu
noktadadır. Ermeniler, her ne kadar dindar olmasalar da Ermeni kavmine mensup
olmakla övünç duyduklarını her fırsatta belirtir. (G. Mayewski, 1330: 103 vd.)
Görüldüğü üzere Ermeni Patriklerinden bazılarının bir ruhaniden ziyade
bulunduğu makamda siyaset adamı gibi çalıştıkları bilgisi her üç devletin arşiv
belgelerinde de çok net ve açıktır.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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Mehmet PERİNÇEK: Sayın Başkan,
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ayrıca Sayın Prof. Dr. Aygün Attar Hocam’a
da bütün desteklerinden ve teşviklerinden dolayı buradan şükranlarımı iletmek
istiyorum.
Ben bugünkü sunuşumda Rus Devlet Arşivlerinde Ermeni Meselesi’yle ilgili
ne tür belgelere rastlamak mümkün, onlardan kısaca bahsedeceğim. Tabii bu
belgeleri tematik olarak sınıflandırmadan önce Rus Devlet Arşivi Ermeni Meselesi
açısından ne tür bir önem taşıyor, birkaç cümleyle özetlemek istiyorum.
Birincisi; Çarlık Rusyası, bir tarafı kadar Ermeni meselesinin içindedir ve
Kafkas Cephesi’nde savaşan bir devlet olarak 1915 tehcirinin öncesi ve sonrasını
ayrıntılarıyla kayda geçirmiştir. İkincisi; Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye’nin
Doğu Cephesi’nin Sovyet Rusya’nın Transkafkasya Cephesi olması, Sovyet
arşivlerinin birinci elden bir kaynak olduğunu göstermektedir. Üçüncü olarak
ise Çarlık Arşivleri, Taşnakları kullanan bir güç olarak Taşnak belgelerinin bir
kısmına sahipken, Sovyet Arşivleri ise bir Sovyet Cumhuriyeti olarak Sovyet
Ermenistanı’nın arşivlerinin bir kısmını bünyesinde barındırmaktadır. Bugün
araştırmacılara kapalı olan Ermeni Devlet Arşivlerindeki bazı belgelere Rus Devlet
Arşivleri üzerinden ulaşmak mümkündür. Bunlara Azerbaycan ve Gürcistan
kaynakları da eklenebilir.
Dolayısıyla Alman generallerinin, İngiliz subaylarının, Amerikan
misyonerlerinin gözlemleri, emperyalist emellerini bir kenara bıraktığımızda dahi,
“kişiselliği” aşamazken, Rusya her iki dönemde de olaylara devlet olarak tanıklık
etmektedir. Bunlara bir de Ermeni ve diğer Transkafkasya cumhuriyetlerinin
kaynaklarını eklediğimiz de Rus devlet arşivlerinin Ermeni meselesinin en temel
belgelerini barındırdığını söylememiz abartı olmayacaktır.
İşte, Ermeni meselesi açısından bu temeldeki belgeleri özetleyeceğimiz zaman
üç tane temel sonuçla karşılaşıyoruz:
1. Bu belgeler, 1915-1920 yılları arasında Ermeni çetelerinin
Transkafkasya’da, Doğu Anadolu’da ve Kilikya olarak adlandırılan Adana
ve Maraş bölgesinde Türkiye ve Azeri Türkleri ile Kürtlere yönelik sistematik
katliam politikası izlediğini kanıtlamaktadır.
2. Ermeni çetelerinin etnik temizlik politikası, Birinci Dünya Savaşı’nda
ve sonrasında Ermeni çeteleri ile Türk devleti ve Müslüman halk (Türkler ve
Kürtler birlikte) arasında savaşın ve karşılıklı kırımın (mukatele) yaşanmasına yol
açmıştır. Böylece iki taraf da birbirine şiddet uygulamıştır.
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3. Ermeni-Müslüman boğazlaşmasının sorumlusu, Batılı emperyalistler ve
Çarlık Rusyası’dır. Osmanlı devletini ve Anadolu’yu paylaşmak isteyen büyük
devletler, bağnaz milliyetçi Ermeni örgütlerini kışkırtmışlar ve savaşa sevk
etmişlerdir. Osmanlı devleti, TBMM hükümeti ve Müslüman halk, bu durumda
savaş önlemleri almış ve ayaklanan Ermeni çetelerini şiddetle bastırarak haklı bir
savaş vermiştir, kendi vatanını savunmuştur.
Bu belgeleri konularına göre sınıflandıracağımız zaman ilk başta Çarlık
arşivleriyle başlamak doğru olacaktır ve burada da Osmanlı devletinin
Ermenilerin yaşam koşullarıyla ilgili belgeler dikkat çekicidir. Bunlar neden
önemlidir, çünkü bugün Batı’da yapılan propagandada Osmanlı iktidarı altında
Ermenilerin çok kötü yaşam koşulları altında yaşadıkları, tamamen Hristiyan
oldukları, sırf Ermeni olduklarından dolayı ırkçı muameleye maruz kaldıkları,
bunun sonucunda da kendi haklarını aramak için ayaklandıkları ve bir soykırıma
uğratıldıkları anlatılmaktadır. Fakat o dönemki Çarlık belgelerine ve Ermenilerin
bizzat kendi kaynaklarına baktığımız zaman bu milliyetçi şoven Ermeni
tarihçiliğinin tezlerinin tamamen çürük olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu
belgelere göre Ermeniler emperyalist devletlerin müdahalesine kadar, yani Berlin
Konferansı’na kadar Türkiye’de Osmanlı iktidarı altında tamamen iyi şartlarda
yaşamışlardır. Hatta ticaretin, zanaatın önemli bir şekilde ellerinde olmasından
dolayı da diğer Müslüman nüfusa oranla kendi ekonomik ve sosyal durumları çok
daha iyidir ve bunun yanında da Türk Sultanları tarafından da desteklenmişler,
korunmuşlardır. Yine Çarlık yetkililerinin yaptığı yazışmalar göstermektedir ki
Türkiye Ermenileri, Rusya Ermenilerine oranla çok daha iyi sosyo-ekonomik ve
hukuksal şartlara sahiplerdir. Hatta bu nedenle Rusya Ermenilerinin Anadolu’ya
kaçtıkları, bizzat Çarlık yetkilileri tarafından raporlara, kayıtlara geçirilmiştir.
Osmanlı hâkim sınıfları açısından da sömürüde herhangi bir milli ayırımın söz
konusu olmadığını, Osmanlı iktidarı Türk köylüsüne, Kürt köylüsüne, Müslüman
köylüsüne nasıl davranıyorsa, ona nasıl bir muamele yapıyorsa Ermeni köylülerine
veya Ermenilere yönelik de herhangi bir farklı muamele yapmadığını yine bizzat
Ermeni kaynakları ve Rus kaynakları kayıtlara geçirmiştir. Bunun yanında
Türklerle, yani Müslüman nüfusla Ermeni nüfusun birbirleriyle uyum içerisinde
yaşadıkları, hatta Ermenilerin sadece ticaret hayatında değil, sosyal hayatta da
kendi evlerinde bile Türkçe konuştukları Rus devlet kaynakları içerisinde yer
almaktadır.
Peki o zaman Ermeni meselesi niye ortaya çıkmıştır? Bunun cevabını bir
Ermeni devlet adamı olan Boryan vermektedir. Ermeni meselesi, Batılı emperyalist
devletlerin ve Çarlık Rusyası’nın Türkiye üzerindeki işgalci emellerini, amaçlarını
perdelemek amacıyla kendi kamuoylarını ikna etmek için ileri sürdükleri suni
bir meseledir diyerek Ermeni meselesini tamamen bir emperyalizm meselesi
olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır.
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Diğer önemli belgeler Ermeni milliyetçiliğinin doğuşu ve özellikleriyle ilgili
olan belgelerdir. Çarlık belgelerine ve yine Ermenilerin o dönemki çıkarttıkları
yayınlara baktığımızda ki, bu da XIX. yüzyılın ikinci yarısına tekabül etmektedir,
Ermeni milliyetçiliğinin Batı’nın ve Çarlık Rusyası’nın özellikle XIX. yüzyılda
başlayan Ermenileri Türkiye’ye karşı kullanma projelerine paralel olarak
geliştiğini göstermektedir. Yani Ermeni milliyetçiliği bir dış işgalciye karşı, bir
dış düşmana karşı bir tepki olarak gelişmemiş tam tersine dış işgalcinin yanında
birlikte yaşadıkları halklara karşı gelişen bir hareket olmuştur. Bu bakımdan da
Ermeni milliyetçiliğinin işbirlikçi, şoven ve saldırgan karakteri yine bizzat kendi
edebi eserlerinden ve Çarlık Rusyası’nın ve kendi yazdıkları belgelerden net bir
şekilde ortaya çıkmaktadır.
Çarlık Arşivlerindeki en önemli belgeler Türkiye Ermenilerine Birinci
Dünya Savaşı sırasında biçilen görevi anlatan belgelerdir. Yine bizzat Çarlık
yetkililerinin iç yazışmalarından, İtilaf devletleriyle yaptıkları yazışmalardan
veya Taşnak, Hınçak yetkilileriyle yaptıkları yazışmalardan, Ermenilerin o
dönemki kendi yazdıkları raporlardan görülmektedir ki Türkiye Ermenilerine iki
tane misyon biçilmiştir. Osmanlı tebasına ait Ermeniler Türk Ordusu’nun cephe
gerisinde ayaklanacak, Türk Ordusu’nu bu şekilde zaafa uğratarak Rus işgalinin
önünü açacaktır, aynı zamanda da Çanakkale’den de İtilaf Devletlerinin girişini
sağlayarak İstanbul’un İtilaf Devletlerinin eline geçmesinde rol oynayacaklardı.
Bunlar açık bir şekilde hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ifade edilmiştir.
Bu ayaklanmaların tamamen dış güçler tarafından planlandığı ve organize edildiği
net bir şekilde gözükmektedir. İkinci biçilen misyon ise Türkiye Ermenilerinden
gönüllü birlikler oluşturulmasıdır. Bunlar, Rus Ordularında, İngiliz ve Fransız
Ordularında görev alacaklar ve Türk ordusunun savunma hattını yırtarak
tekrardan Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri tarafından paylaşılmasında rol
oynayacaklardır. İşte bu iki görevin yerine getirildiğiyle ilgili birçok Çarlık ve
Ermeni belgesine, rastlamak mümkündür. Bunu bizzat Ermenistan’ın ilk başbakanı
olan Kaçaznuni net bir şekilde ifade etmektedir. En önemlisi bu iki misyonun
yerine getirilmesinde çok geniş bir şekilde Türkiye Ermeni kitleleri rol oynamıştır.
Bunu nereden anlıyoruz? Yine Çarlık arşivlerinde binlerce başvuru vardır. En
basit Ermeni köylüsünden İsviçre’de doktora eğitimi alıp memleketine dönmüş
Ermeni gencine kadar binlerce Türkiye Ermenisi'nin Rus konsolosluklarına, Rus
askerî yetkililerine yazdıkları başvurular vardır. Osmanlı vatandaşı Ermeniler,
bu başvurularda demektedirler ki biz şu köyden bilmem kim Rus ordularında
Türklere karşı görev almak istiyoruz, savaşmak istiyoruz. Bunların köy köy, isim
isim listeleri yine Rus Devlet Arşivi’nde yer almaktadır. Bu da tehcirin ne kadar
haklı bir gerekçeye dayandığını, hukuka uygunluğunu açıkça göstermektedir,
çünkü tehlikenin boyutunun birkaç tane Taşnak teröristten ibaret olmadığı, çok
geniş Ermeni kitlelerine sirayet etmiş bir eylem olduğu aşikârdır.
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Rus Devlet Arşivlerindeki diğer önemli belgeler, Ermeni gönüllü birliklerinin
katliam ve yağma politikasıyla ilgili belgelerdir. Biz bunları Osmanlı arşivlerinden
biliyoruz, çok okuduk fakat bizim açımızdan önemli olan şudur: Çarlık generalleri,
subayları veya Çarlık idari yetkilileri, Birinci Dünya Savaşı’nın öncesinde ve
sırasında, tehcirin öncesinde ayrıntılı olarak Ermeni gönüllü birlikleri tarafından
yapılan katliamları kayda geçirmiştir. Bakınız Türkiye ile resmi halde savaş
hâlinde olan Çarlık generalleri bile Ermenilerin yaptıkları katliamlardan dehşete
kapılmışlardır. Bu konuda yüzlerce talimat yayınlamışlardır. Bunların sonuç
vermemesi durumunda ise askerî mahkemeler kurmuşlardır. Bir örnek verelim.
Bu da tehcir öncesine denk gelen bir Çarlık Askerî Mahkemesi’nin tutanaklarıdır.
Burada bir Ermeni gönüllü birliği, tek tek isimleri de yazmaktadır, bir Müslüman
köyünü basarlar. Buradaki Müslüman kadın ve kızlara tecavüz ederler. 26 tane
kadın ve çocuğa kasıtlı olarak işkence yaparlar ve bunun da 20 tanesini öldürürler,
geri kalanı da öldürecek derecede yaralarlar. Türkiye ile resmî hâlde savaş hâlinde
olan bir ülkenin ordusunun mahkemesi bunu kayda geçirmiş ve bu Ermeni gönüllü
birliklerinin subaylarını idama mahkûm etmiş, bir kısmına da kürek cezasına
çarptırmıştır. Bu sadece dediğim gibi bir örnektir. Bunun gibi başka yüzlerce
örnek vermek mümkündür. Düşmanın bile bu katliamları mahkemeyle karar
altına alması, tehcirin ne kadar haklı sebeplere dayandığını göstermesi açısından
önem taşımaktadır.
Çarlık Arşivlerinin yanında Sovyet Arşivlerinde de Ermeni meselesiyle ilgili
belgelere rastlamak mümkündür.
Buradaki çıkan temel sonuçlardan biri Ermeni meselesinin bir emperyalizm
meselesi olduğudur. Sovyet iktidarında bulunanlar, Ermeni meselesinin
Ermenilerin kendi haklarını savunmak amacıyla ortaya çıkartılmadığını tamamen
bunun bir dış güçlerin, yabancı devletlerin Türkiye’yi paylaşmak amacıyla ortaya
çıkarttıkları bir mesele olduğunu, Türkiye’nin de buna karşı bir vatan savunması
verdiğini net bir şekilde ifade etmektedirler.
Sovyet Arşivlerindeki önemli bir belge grubu diye nitelendirebileceğimiz bir
konu da Taşnak Ermenistan’ın oynadığı rol ve etnik temizlik politikasıyla ilgili
belgelerdir. Yine Sovyet yetkilileri kendi yazdıkları iç yazışmalarda, raporlarda
Taşnak Ermenistanı’nın tamamen İngilizlerin, Fransızların ve Amerika Birleşik
Devletlerinin güdümünde bölgeyi işgal etmek, kontrol etmek amacıyla bir tampon
bölge olarak kurulduğunu, emperyalist ülkelerin taşeronu görevini gördüğünü
net bir şekilde ifade etmişlerdir. Bakınız çok önemlidir, Taşnak Ermenistan’ı
döneminde yapılan katliamlarla ilgili de Sovyet Arşivlerinde yüzlerce, binlerce
belgeye rastlamak mümkündür. Bunların içerisinde bizzat Ermeni yetkililerinin
yazdıkları belgeler de vardır. Mesela Beyazıt Bölgesi’nde 1921 yılında bir Taşnak
subayının yazdığı rapor çarpıcıdır. Türkleri toplayıp nasıl kuyuların içine atıp ağır
kayalarla ezdiklerini, tabiri caizse övünerek, ballandıra ballandıra anlatmaktadır.

3645

O dönemin kaynaklarında yine Taşnak ordularında üst göreve gelmek, rütbe
almak, “Paşalık” unvanı almak Türk katliamı yapmaktan geçmektedir. Bu da
benim kendi ifadem değil, o dönemin kaynaklarının aktardığı bir bilgidir. Başka
bir resmî istatistik ise iki buçuk senelik Taşnak iktidarı döneminde Ermenistan’da
Türk nüfusunun yüzde 78’inin Kürt nüfusunun da yüzde 98’inin bizzat Taşnaklar
tarafından ortadan kaldırıldığını göstermektedir. Bu da Ermeni arşivlerinde yer
alan bir belgedir.
Son olarak söyleyeceğim nokta da şudur: Sovyet arşivlerinde İkinci
Dünya Savaşı sırasında Ermenilerin oynadıkları rolle ilgili de belgeler vardır.
Taşnak birlikleri nasıl Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizlerin, Fransızların,
Çarlık Rusyası’nın yanında gönüllü birlikler oluşturduysa aynısını İkinci Dünya
Savaşı’nda Nazi Almanyası adına yapmışlardır. Bu da tabii Ermeni milliyetçiliğinin,
saldırgan, şoven, ırkçı karakterinin Nazilerin yanında saf tutacak kadar ileri bir
noktaya geldiğini göstermektedir. Bugün Ermeni soykırımını reddetmek Batı’da
bir ırkçılık olarak nitelendirilirken belgeleri incelediğimizde Taşnak liderleri
Nazilerden madalyalar almaktadır. Tüm bu belgelere baktığımızda Türkiye’nin
haklı bir savaş verdiği ve çekilen acıların sorumluluğunun hem Müslüman halk
açısından hem Ermeni halkı açısından Batılı Emperyalist Devletler olduğu ortaya
çıkmaktadır. Bu şekilde tematik olarak Rus Devlet Arşivlerindeki bazı konulara
temas etmek mümkün olacaktır.
İlginiz için teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU: Sayın Mehmet Perinçek’e teşekkür ederiz.
Panelimiz burada sona ermiştir. Bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
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