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BİR TARİHÇİNİN GÖZÜNDE ERMENİ MESELESİ 

                                                                                                     Mehmet Berk Yaltırık

  

 

Her ne kadar günümüzde tarihçilerin araştırmalarından ziyade meclislerin ve 

parlamentoların konusu olan Ermeni Meselesi günümüzde halen devam etmektedir. Kökenleri 

açısından Şark Meselesi'ne, Sanayi Devrimi sonrası İngiliz - Rus siyasi hedeflerine, "Avrasya 

koridorundaki paylaşım savaşlarına kadar uzanmaktadır. Bu açıdan geçmişten günümüze 

tartışılan ve uluslararası alanda konuşulan konu başlıklarından birisi olarak Ermeni Meselesi 

önemli bir olay örneğini teşkil etmektedir. 

1700'lü yılların sonlarında, yani Osmanlı Devleti'nin parçalanma döneminin 

başlarında, öteden beri Avrasya üzerine emperyal hedefler doğrultusunda yayılma politikası 

güden Rusya Çarlığı, bu döneme kadar askeri güçle, sağlam kalelere dayalı ve ilk etapta 1552 

sonrasında Kazan, Astarhan, Kazak gibi Türk hanlıklarını kapsayan yayılma planlarını 

gerçekleştirmişti. Gitgide büyüyen Rusya tıpkı tarihte var olmuş her devlet gibi, kendi yaşam 

alanını geliştirmek adına Avrasya koridorunu ele geçirmenin dünya hâkimiyetinin anahtarı 

olduğunun bilincinde Balkanlar ve Kafkasya üzerinden Akdeniz'e açılmanın yollarını 

arıyordu. Karadeniz bölgesine inebilmişti ama gerek silahlı-göçer unsurlardan oluşan 

Kırım'da Tatar ve Nogay halklarının, Kafkasya'da Çeçen ve Çerkez gibi muhalif unsurların 

direnişi buralarda belli bir hakimiyet kurmasını engellemekteydi. Rusya bu bölgelerde askeri 

gücüne dayalı bir hakimiyet sağladığında bile uzun vadede güneyde var olan eskisi kadar 

olmasa da gücünü muhafaza eden Osmanlı Devleti’ne karşı etkili olamayacağını biliyordu. 

Neticede doğrudan bir toprak kazanımının önüne İngiltere ve Fransa'nın engel çıkaracağını, 

Avrupa ordularını Moskova kapılarına çekebileceğini biliyordu. Bu doğrultu da siyasi 

amaçlarını dolaylı yollardan gerçekleştirmek adına, daha dolaylı bir strateji izlemeye başladı. 

Bu süreç Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla başladı. 1774 yılında Kırım'ı Osmanlı'dan 

koparıp Karadeniz'de kalıcı bir üs elde eden Ruslar bu antlaşmada "Ortodoks halklara 

özgürlük" söylemini ilk kez gündeme getirdiler. Daha 1500'lerde Rus çarlığının temellerinin 

atılmaya başladığı Moskova Knezliği döneminde Balkanlardaki ve Kafkaslardaki 

Hıristiyanların varlığından haberdar olan Ruslar, o dönem Osmanlı İmparatorluğu bir yana, 

Türk Hanlıkları'yla bile şiddetli mücadeleler söz konusu olduğundan,  Kafkasya ve 

Balkanlardaki Hıristiyan cemaatlerinin varlıklarıyla doğrudan bir ilgi söz konusu değildi. 

Ama Osmanlı hegemonyasının duraklamaya başladığı 17.yy. sonra durum değişmişti. Bu 

döneme değin Osmanlı’ta tabi Kırım ve Kazan Hanlıkları aracılığıyla gerçekleşen 

mücadeleler yerini artık doğrudan Osmanlı-Rus savaşlarına bırakmıştı. Balkanlardaki ve 

Kafkaslardaki Hıristiyanların varlığı, sıcak denizlere inme doğrultusunda Rusya'nın eline 

büyük bir koz vermişti. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla ilk kez Osmanlı topraklarındaki 

Ortodokslar üzerinde Rus himayesi sağlanmıştı. İmparatorluk topraklarındaki Hıristiyanların 

hamisi rolüne soyunan Rusların ikinci adım olarak Kafkaslara el atması kaçınılmazdı. 

Balkanlarda Sırp ve Yunan ihtilal cemiyetlerine maddi ve manevi desteklerini sürdürmekte 

olan Rusya, Kafkaslardaki ikinci büyük Hıristiyan topluluk olan Ermenileri'de kendi 

açısından faydalı olarak görmekteydi. Tıpkı Gürcüler üzerinden olduğu gibi (1806’da) 

Kafkaslarda başlattığı genişleşme siyasetini, Ermeniler üzerinden Osmanlı'nın güney 

bölgelerine kadar sürdürme imkanı bulabilecekti. Üstelik 1815’te Viyana Kongresi’nde Şark 

Meselesi dillendirilmiş, Osmanlı Devleti’nin topraklarının diğer devletler tarafından 

paylaşılması gündeme gelmişti. Bu da İngiltere, Rusya, Fransa gibi dönemin hegemon 

güçlerinin İmparatorluk coğrafyası üzerinde çeşitli harekatlarına zemin hazırlamıştı. Bu 

yönelmeyi desteklemek amacıyla Rusya'da 1816'da Ermeni-Şark Dilleri Enstitüsü kurularak, 

bu halk üzerinde kültürel ve sosyolojik araştırmalar başlandı, ilk bağlar kurulmaya başlandı. 

Bu çalışmaların bir sonucu olarak 1828-29 Osmanlı Rus savaşında Ermeniler ilk kez silahlarla 

Rus saflarında çarpıştılar. Bu savaşın kendisi zaten başlı başına bir dönüm noktasıdır. 
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Yeniçeri geleneğini ilga ettiğinden yeni gelenek arayışındaki ordunun zafiyetinin ortaya 

çıktığı, Yunanistan'ın bağımsız olduğu, Osmanlı donanmasının yakıldığı bu savaşta 1877-78 

Osmanlı Rus harbinde kurulacak Ermeni alaylarının temeli atılmıştı. Balkanlarda Rus 

desteğinde başlayan örgütlenme ve isyan hareketleri Kafkaslarda da Ermeniler üzerinden 

şekillenmeye başlamıştı. 1829’da Edirne Antlaşması'yla himayeleri daha da artmıştı ama hala 

belli bir güce ulaşmamıştı zira ilk elde Osmanlı Ermenileri ne Rus yanlılarına ne de Rus 

Ermenilerinin planlarına o denli sıcak bakmıyordu. Kaldı ki İstanbul'da darphane tekeli ve bir 

takım ticari çıkarlar üzerinde söz sahibi olan Osmanlı Ermenileri, ayrıcalıklarını 

kaybetmemek adına bu hareketlere destek vermiyorlardı. Bu yüzden örgütlenme süreci epey 

uzun bir süre sürdü. 1876'da bu örgütlenmeyi engellemek amacıyla çünkü 1820'lerde temelleri 

atılan örgütlenme artık milliyetçilik fikrini benimsemiş genç Ermeniler arasında yayılmaya 

başlamıştı, Ermeni Patriği Nerses Osmanlı'ya sadakatini arz etmişti. Bu Ermeni milliyetçisi 

örgütlenme çalışmalarının ilk nüvesi olarak 1877'de İsviçre'de Hınçak örgütü kurulmuştu. 

Rusya bunları açıkça desteklemiyordu çünkü bağımsız bir Ermenistan'dan ziyade kendine 

bağlı bir Ermenistan istiyordu, ama bu soğukluk fazla dışa yansımadı. 1877-78 Osmanlı-Rus 

savaşı sonucunda imzalanan 1878 Yeşilköy ve Berlin Antlaşmalarıyla Rusların bu 

faaliyetlerinin ve Avrasya koridoruna inmek isteyen Rusların önünü kesmek amacıyla 

Kafkaslarda İngiliz ve Amerikan himayeleri başlıyordu. Bu amaç doğrultusunda Berlin 

Antlaşmasında Ermenistan adlı bölgeden ıslahat, güvenlik ve müdahale edebilme hakkı gibi 

şartlar vardı. Bu antlaşma Rus yanlısı ile batı yanlısı Ermeniler üzerinde ayrılıkçı etkiler 

yapmış ve 1890'da Tiflis'te Rus güdümlü "Taşnak Sutyun Ermeni İhtilal Cemiyetleri Birliği" 

kurulmuştu. Taşnak cemiyeti, Avrasya koridorunda Rus hakimiyetini yaymak adına terör 

odaklı etki eylemlerine başvurarak Rus hakimiyetinin önünü açmak adına hareket etmekteydi. 

Bu amaçla 1888'de kuruluştan önce Van'da, 1890'da Erzurum'da 1894'te Sason'da isyan 

ederek Müslüman halkı katliama tabi tuttular. 1896 Osmanlı Bankası baskını da bu olayların 

üstüne tüy dikti. Osmanlı'nın sert tedbirler alması Rusya'nın istediği bir şeydi ve dünya 

basınında estirilen "Sultan Abdülhamid Ermenileri katlediyor" iddialarını bahane ederek 

etkinliğini arttırdı. Bu şekilde Osmanlı Devletine daha kolay müdahale edebiliyordu. Bu terör 

hareketleri neticesinde yavaş yavaş toplumda Türk milliyetçiliğinin ve İttihat ve Terakki 

cemiyetinin temelleri atılıyordu. Yani bu olaylar sözde Ermeni soykırım iddialarında 

dillendirildiği gibi ilk etapta Osmanlı Devleti’nin planladığı bir kırım söz konusu değildi. 

Toplumda Ermeni karşıtı hava Anadolu’da ortalığı kasıp kavuran Ermeni örgütlenmelerinin 

bir neticesiydi.  

Sonuçta Ermeni tedhiş örgütlerinin etkisi, 1915'de yaşananların temellerini 

hazırlamıştı. 1908'de Abdülhamid'in tahttan indirilmesi ve İttihatçıların tıpkı Balkan 

komitacılarıyla olduğu gibi Ermeni örgütlenmeleriyle de ilan ettikleri barış fazla uzun 

sürmedi. 1914'te Rus güdümlü Ermeni alayları tekrar Doğu Anadolu'da terör estirmeye 

başlayınca Osmanlı yönetimi 24 Nisan 1915'te Ermeni komitelerinin hepsini kapattı ve 235 

önderini tutukladı. Bunlardan sadece 20'si idam edildi. Kalanları serbest bırakıldı. 27 Mayıs 

1915'te ise Tehcir Kanunu çıkartılarak savaş bölgesindeki Ermenilerin Suriye'ye zorunlu göç 

ettirilmesi kabul edildi. Bu yollarda bazı İttihatçıların ve ailesi Ermeni olaylarında yok olmuş 

insanlardan oluşma çetelerin saldırıları, yol ve sağlık şartları nedeniyle binlerle ifade edilen 

Ermeni vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.  

Bu mesele Osmanlı Devleti’yle sınırlı kalmamış, Cumhuriyet döneminde de sık sık 

gündeme farklı şekillerde getirilerek, çeşitli dezenformasyon ve ajitasyon çalışmaları 

neticesinde, Türkiye’nin olası hamlelerini engellemek adına bir koza dönüşmüştür. Bugün 

dillendirilen şey 1915’te Anadolu’da katledilen Osmanlı vatandaşlarının anısını yaşatmak 

veya onların acısını dindirmek amacı taşımamaktadır. Uluslararası ilişkiler ve politika 

duygular üzerine kurulmaz, her hareketin ve hamlenin belli bir mantığı ve çizgisi vardır. Bu 

açıdan Ermeni Meselesi önemli bir olay örneğidir. Nasıl dün çeteler ve silahlı tedhiş örgütleri 
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aracılığıyla oluşturulan Osmanlı karşıtı bir kamuoyu oluşturulduysa aynı şekilde benzeri bir 

çalışma bu kez lobi faaliyetleri ve siyasi kararlar aracılığıyla gerçekleştirilmeye 

çalışılmaktadır. İşte bu mesele bu açıdan değerlendirilmeli ve bu yönüyle okunmalıdır. 
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