
09.02.2021

TARİH 11

ARİF ÖZBEYLİ



09.02.2021www.tariheglencesi.com

3.2. OSMANLI TOPRAKLARINI PAYLAŞMA MÜCADELESİ 4 

( OSMANLI DEVLETİ’NİN SİYASİ VARLIĞINA YÖNELİK 

TEHDİTLER)



 Fatih Sultan Mehmet 1453'de İstanbul'u aldıktan sonra 

Ermenilerin Bursa'daki ruhani başkanı Hovakim'i İstanbul'a 

getirmiş ve 1461'de yayınladığı bir fermanla Ermeni 

Patrikliği'ni kurdurmuş,onların cemaat işlerinin idaresini de 

patriklerine bırakmıştı. Patrikhane kurulduktan sonra 

İstanbul’da kuvvetli bir Ermeni kolonisi kuruldu. Şehir 

tedricen Ermenilerin dini ve milli hayatın gerçek bir merkezi 

haline geldi. 



 Batılı devletlerin Şark Meselesi kapsamında sahneye 

koydukları yeni oyun Ermeni Meselesi olmuştur. Fatih 

Sultan Mehmet Dönemi’nde kurulan millet sistemi 

içerisinde uzun yıllar boyunca Ermeniler, Osmanlı 

Devleti’nde huzur içinde yaşadılar. Osmanlı Devleti’nde 

“Millet-i Sadıka” adıyla anılan Ermeniler, devlet 

içerisinde önemli mevkilere getirilmişti.
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 1-Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik akımı 

 2-Sömürge yarışına girmiş bulunan güçlü Avrupa 

devletlerinin çıkarlarının Osmanlı topraklarında 

düğümlenmesi

 3-Bu devletlerin, milliyetçilik akımını kullanarak 

Osmanlı Devleti’ni parçalama eylemleri

 4-Bu yolla bağımsız olan Sırbistan, Yunanistan, 

Bulgaristan ve Romanya’nın örnek oluşturması



 5-Ermeni Patrikhanesi’nin çalışmaları

 6-Ermeni din adamları, aydınları ve zenginlerinin bu 

yoldaki propagandaları

 7-Amerikan Protestan misyonerlerinin çalışmaları

 8-Avrupa’daki “Haçlı Zihniyeti”nin henüz bütünüyle 

ortadan kalkmamış olması

 9-Osmanlı Devleti’nin dağılmaya yüz tutması ve 

Ermenilerin bundan yararlanmak istemesi



 1878 Berlin Antlaşması, XIX ve XX. yüzyılda yaşanan 

Ermeni Meselesi’nin başlangıcıdır. Antlaşmanın 61. 

Maddesine göre Avrupalı devletler, Osmanlı 

Devleti’nden Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde zaman 

geçirmeden ıslahat yapmasını ve güvenliklerinin 

sağlanmasını istedi. Avrupa devletlerinin desteğiyle 

Ermenileri, Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtmak amacıyla 

1887’de İsviçre’nin Cenevre şehrinde Hınçak, 1890’da 

Tiflis’te Taşnak komitaları kuruldu. Bu tarihten itibaren 

Ermeniler, I. Dünya Savaşı’na kadar bir dizi isyan ve 

baskın girişimlerinde bulundu.
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 Sonuç olarak Osmanlı Devleti’ni parçalamak ve 

toprakları üzerinde kukla devletler kurmak isteyen 

Avrupalı güçler hedeflerine varmak için birçok 

yöntem denemiştir. Bu yöntemlerden biri de Ermeni 

komitacılar vasıtasıyla katliamlar yaparak provakatif

eylemler yaptırmaktır. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde 

açığa çıkan isyanlar karşısında Müslüman Türk halkının 

bir kısmı Ermeni komitacıların baskın ve saldırılarından 

korunmak için yerlerini terk etmek zorunda kaldı.
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 İlk isyan 1890'daki Erzurum'da 

gerçekleşmiştir. Bunu, yine aynı yıl 

meydana gelen Kumkapı gösterisi, 

1892-93'te Kayseri, Yozgat, Çorum ve 

Merzifon olayları, 1894'te Sasun isyanı, 

Babıali gösterisi ve Zeytun isyanı, 

1896'da Van isyanı ve Osmanlı 

Bankası'nın işgali, 1903‘te İkinci Sasun

isyanı, 1905'te Sultan Abdülhamid'e 

suikast girişimi ve nihayet 1909‘ da 

gerçekleşen Adana isyanı izlemiştir. 



 1914‘ de Zeytun'da 100, 1915 Van olaylarında 

3.000 ve 1914-1915 Muş olaylarında 20.000

Türk, Ermeni mezalimi sonucu hayatlarını 

kaybetmiştir.















 Sevk ve İskan Kanunu üç maddeden oluşuyordu.

 Madde 1-Sefer zamanında ordu, kolordu ve 

tümen komutanları ve bunların vekilleri ve 

bağımsız bölge komutanları, halk tarafından 

herhangi bir şekilde hükümet emirlerine, yurt 

savunmasına, mevcut düzene ve güvenlik işlerine 

karşı durum alan ve silahla saldıran ve direnenleri 

görürlerse hemen askeri kuvvetlerle karşı 

koyacaklardır. Saldırı ve direnmeyi kökünden yok 

etmekle yetkili ve yükümlüdürler.



 Madde2-Ordu ve bağımsız kolordu ve 

tümen komutanları, askeri nedenlere 

dayanan ,casusluk ve hainliklerini bölge 

halkını,tek tek veya toplu olarak 

memleketin diğer bölgelerine 

gönderebilirler ve oralarda oturtabilirler.

 Madde 3-Bu yasa yayınlandığı tarihten 

itibaren geçerlidir. (27 Mayıs 1915)
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Tehcir Kanunu’nda göçe tabi tutulan Ermenilerin 

can ve mal güvenliklerinin sağlanması, 

yolculuklarının kolay geçmesi ve gönderildikleri 

yerlerde yerleştirilmelerine özen gösterilmesi de 

önemle belirtildi. Zorunlu göç, bütün Ermenilere 

uygulanmadı. Erzincan, Samsun ve Adana’daki 

Ermeniler zorunlu göç dışında tutuldular. 

İstanbul’da ise 77 bin 835 Ermeni’den sadece 

235’ i ayaklanma nedeniyle tutuklandı. 



 İzmir de yaşayan 20 bin Ermeni’den sürgüne 

gönderilen olmadı. Zorunlu göç nedeniyle bazı 

bölgelerde Ermenilerin silahlı direnişi yüzünden 

olaylar çıkmış, yollarda asayişsizlik ve hastalık 

sebebiyle kayıplar olmuş, Türkleri az tanıyan 

Batı kamuoyu kışkırtılmak istenmişti. Avrupa’da 

zorunlu göçe, adeta soykırım görüntüsü 

verilerek Batı’da basın yayın organlarında 

Türkler karşıtı propagandalar yapıldı.
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 Günümüzde en fazla tartışılan 

konu Tehcir (Zorunlu Göç) diye 

adlandırılan Sevk ve İskan 

Kanunudur. Zorunlu göç gerekli 

miydi, hangi bölgelerden ne kadar 

Ermeni göç ettirildi, ne kadarı 

yolda hayatını kaybetti, bu göç 

İttihat ve Terakki’nin Ermenileri 

soykırıma uğratmak için yaptığı 

kasıtlı bir hareket miydi, gibi çok 

sayıda soru bugün hala 

tartışılmaktadır. Bu konularla ilgili 

çok sayıda kitap mevcuttur. 09.02.2021www.tariheglencesi.com

Cemal Paşa 



 Özellikle son yıllarda yazılmış olan ve bu konuyu çok detaylı 

olarak incelemiş olan, 1915-Osmanlı Ermenilerine Ne oldu? 

adlı Guenter Lewy’nin eseri bunlar arasındadır. Ayrıca Halide 

Adıp Adıvar’ın Mor Sümbüllü Ev adlı eserinde de Suriye göç 

eden Ermenilerin öksüz ve yetim kalan çocuklarıyla ilgili 

hususlar ve bu konu ile ilgili Suriye Cephesi komutanı olan 

Cemal Paşa ile olan görüşmeleri yer almaktadır.
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 Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 

24. maddesi doğudaki altı 

vilayette bir karışıklık çıkarsa 

İtilaf Devletlerine işgal hakkı 

veriyordu. Vilayat-ı Sitte denilen 

bu altı ilde bir Ermeni yurdu 

tasarlanıyordu. Yine Sevr 

Antlaşması’nda da Doğuda biri 

Ermeni, diğeri Kürt iki ayrı 

devletin kurulması fikri 

gündeme getirilmişti

Sultan VI. Mehmed Vahideddin



 Lord Curzon, Nisan 

1921'de Lordlar

Kamarasında; "Kilikya'da 

çoğunluk İslamlarda ve 

Türklerde olduğundan, 

Kilikya'nın Türklere terk 

edilebileceğini" söylemiştir. 

Bu durum Kilikya'daki 

azınlıklar adına Paris Barış 

Konferansı‘nda protesto 

edilmiştir. Lord Curzon



 26 Mart 1922'de İngiltere, Fransa ve İtalya Dışişleri 

Bakanları, Paris'te bir toplantı yaptılar. Sevr 

Antlaşması'nın Ermenilere tanıdığı haklar kalkmış ve 

bağımsız bir Ermenistan yerine ilk defa Londra 

Konferansı'nda milli bir Ermeni yurdu teşkili projesi 

ortaya atılmıştır. İngiltere, bu milli yurdun (ocak) 

Kilikya'da, Fransızlara göre de Doğu Anadolu' da 

kurulmasını önermiştir. 



 Ermeni sorunu Lozan'da "Azınlıklar Sorunu" 

arasında görüşülmüştür. Azınlıklar için ileri 

sürülen maddelerin özeti şöyledir:

 a. Türkiye'de azınlıklara dil, din ve benzeri 

konularda bazı haklar sağlanmalı ve bu haklar 

Milletler Cemiyeti tarafından denetlenmeli.

 b. Hıristiyanlar askerlik yapmamalı, buna 

karşılık para olarak bedel vermeli.

 c. Din ve mezhep ayrıcalıklarının aynen 

kalmalı.



 d. Azınlıklar için genel af çıkarılmalı.

 e. Seyrüsefer serbestliğinin tanınmalı.

 f. Yerlerinden göç etmiş olan Ermenilerin 
eski yerlerine tekrar dönmelerine izin 
verilmeli.

 g. Ermenilere Doğu Anadolu'da ve 
Kilikya'da bir yurt verilmeli.

Lozan Antlaşması ile Ermeni yurdu konusu 
resmi olarak sona ermiştir. Buna rağmen 
Ermeniler üç T diye adlandırılan; tanıma 
(soykırımı tanıma), toprak, tazminat taleplerini 
senelerdir dile getirmektedirler. 



 Sovyet Rusya, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Ermenilerle ilgili 

yeni bir politika izlemeye başlamıştır. Bu politikaya göre; 

Sovyet Ermenistan Cumhuriyeti'nde toplanmak üzere 

bütün dünyadaki Ermeniler ayaklandırılacak, Türk 

düşmanlığı düşüncesi yeniden alevlendirilecek ve 

böylece Doğu Anadolu Rusların eline geçecekti. Bu 

amaçla yoğun bir propaganda çalışmasına girişilmiş, 

Sovyet Rusya rejiminin iyilikleri sayılıp dökülmüş ve 

Sovyet Ermenistan'ındaki Ermenilerin mutluluğu 

abartılarak yayılmıştır.



 Yine aynı amaca uygun olarak, dışarıdaki Ermenileri 

aldatmak için bulundukları ülkelere ajanlar gönderilmiş, 

Ermeni dernekleri kurulmuştur. Ermeni davasının bir 

insanlık ve adalet sorunu olduğu ileri sürülerek, büyük 

devletlerden bu konuda aracı olmaları istenmiştir.

Hınçak Gönüllü Çetesi



 21-28 Nisan 1980 tarihini Kızıl hafta olarak ilan eden PKK ile 

Ermeniler, 24 Nisan tarihini sözde Ermenilerin katledilme günü 

olarak birlikte andılar. 8 Nisan 1980‘ de Lübnan'ın Sidon kentinde 

ortak bir basın toplantısı düzenleyen PKK ve ASALA, bu çıkışlarının 

tepkiyle karşılanması üzerine ilişkilerini illegal alanda gizli olarak 

yürütme kararı aldılar. 



 Bu toplantının ardından 

09 Kasım 1980'de 

Türkiye'nin Strazburg 

Başkonsolosluğuna, 19 

Kasım 1980'de ise 

THY'nin Roma bürosuna 

yönelik saldırılar PKK ve 

ASALA terör örgütleri 

tarafından ortaklaşa 

üstlenildi.



 Bu saldırılarda 42 

Türk diplomatı ile 

birlikte 4 yabancı 

hayatını kaybetmiş,

15 Türk ve 66 

yabancı uyruklu 

şahıs da 

yaralanmıştır. 



 04 Haziran 1993'te Batı Beyrut‘ taki PKK 

merkezinde, Hınçak Partisi, ASALA ve PKK'nın 

katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

 1984'ten sonra Türkiye'ye yönelik terör 

hareketlerini PKK'ya bırakan Ermeni 

komiteleri, sözde iddialarını Ermeni 

diasporası aracılığıyla sürdürmeye devam 

etmişlerdir. 
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