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YALAN VE SAKLANAMAYACAK 
GERÇEKLER – 1

Türk Tarihinin en acılı yıllarından birisi 
olan 1915’ten bu yana 100 yıl geçmiş olması 
nedeniyle bu yılın kendi tarihleri açısından 
kilit önem taşıdığını düşünen Ermenistan ve 
Dünya Ermenilerinin, uzun yıllardır söyledik-
leri yalanın tüm dünyada vurgulanması için 
büyük kampanyalar yürütmeleri bekleniyor-
du. 

Bu beklenti sadece Türk ve Ermenileri de-
ğil, söz konusu yalanın uluslararası özellik-
leri nedeniyle Avrupa ve Amerikalıları da ilgi-
lendiriyordu. Çünkü yalanı yaymak ve kabul 
ettirmek için Ermeni tarafı bu güne dek ger-
çeklerin ortaya çıkarılması ile ilgilenmemiş-
ti. Sadece olayların gerçekleştiği coğrafyanın 
çok uzağındaki ülkelerden (örneğin Uruguay) 
başlayarak daha yakın ve olayların gerçek-
leşmesinde açıkça katkısı bulunan ülkelere 
kadar (örneğin Rusya ve Fransa) 28 ülkeden 
oluşan bir yelpazeye [Dünyadaki Devletle-
rin sayısı (182) ile kıyaslandığında azınlık]  
Türklerin Ermenilere Soykırım Uyguladıkları 
yalanını algı oluşturma yöntemleriyle ka-
bul ettirmiş görünüyorlardı. Doğal olan algı 
oluşturma yönetimi ve yalancı propaganda-
ya inanan ülkelerin, yüzüncü yılda Ermeni-
ler tarafından en azından somut deliller ve 
belgelerle olayın gerçekliğini ortaya koyacak 
güçlü kanıtlar sunmalarını beklemeleriydi 
ve gördüler ki bu beklentiler gerçekleşmedi. 
Gerçekten bunu bekledilerse hüsrana uğra-
maları kaçınılmazdı ama propagandaya yö-
nelik uygulamaların da beklenenin çok altın-
da ses getirmesi başka bir konu. 

Belki de yukarıda söz ettiğim beklentinin 
gerçekleşmemesi İsveç’in 10 yıl önce kabul 
ettiği ve Ermeni iddialarını kabul eden ta-
sarıyı parlamentosundan çekmesi ve konu-
yu inceleme komisyonuna havale etmesine 
neden oldu, umarım yalanı onaylayan diğer 
ülkeler de benzer uygulamalara giderler.
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Türk Ocakları Bursa Şubesi “100.Yılında Er-
meni İhaneti “ konulu Konferansta  Bursa’lı 
halkımızla bir araya geldi.

Sunuculuğunu Edebiyat Öğretmeni Dilay 
NAKIŞ’ın yaptığı konferansın Konuşmacı ko-
nuğu Fırat Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi 
olan Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK idi.

Programın açılış konuşmasını Bursa Türk 
Ocağı Başkanı Prof. Dr. Selçuk KIRLI yaptı. 
Kırlı konuşmasında konuşmacıyı ve konuk-
ları selamlayarak Ermeni meselesi hakkında 
gündemi paylaştı. Kırlı: “Ermeni meselesi 
konusunda kendi kaynaklarımızdan başka 
kaynakları uluslararası ka-
muoyunda kabul görmek için 
kullanıyoruz. Öncelikle kendi 
kaynaklarımız iyi araştırmalı-
dır.” dedi. 

Bunun yanı sıra propagan-
da faaliyetlerine ilişkin açık-
lamasında: “Propaganda sa-
vaşını önce kim kazandıysa 
o öndedir. Soykırım iddiaları 
Ermenilerin yaratılış efsanesi 
gibidir. Kendi varlıklarını ko-
ruyabilmek için bu soykırım 
iddialarına muhtaçlar.” Diye-
rek konuşmasını sonlandırdı. 
Sunucunun Konuşmacının 
özgeçmişini tanıtan konuş-
masından sonra konuşma 

kürsüsüne Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK geldi. 
Öztürk konuşmasında Ermeni meselesini üç 
farklı açıdan ele almak gerektiğini belirtti. 
“Ermeni meselesi nedir, nasıl ortaya çıktı? 
Ermeni meselesi diplomasi aracı olarak nasıl 
kullanılıyor? Alınması gereken tedbirler neler-
dir? Öncelikle konuyu bu şekilde yorumlaya-
cağız.” dedi. Ardından Ermenileri ayakta tutan 
şeyin Ermeni diasporası ve Türk düşmanlığı 
olduğunu ifade etti. Öztürk diasporanın mad-
di gücü hakkında: “Diaspora Ermenileri maddi 
gücü “Ermeni davasına” yardım toplamak için 
haraç toplamak sureti ile elde ediyor. Film, 
konferans, anıt gibi giderlerin yardımı için sü-
rekli yardım talep ediyorlar. Hiçbir iş yapmadı-
ğı halde bu şekilde geçinen yurtdışında yaşa-
yan Ermeniler oldukça fazladır. Ermenistan’ın 
kendi içinde gelirleri çok düşükkendiaspora 
maddi refah içinde yaşıyor.” sözlerini kullandı. 
Öztürk tarihte 4 tane diplomasi aracı olduğu-
na dikkat çekerek: “Bunlar askeri güç, ekono-
mik imtiyaz, siyasi evlilik ve rehin usulüdür. 
Askeri ve ekonomik güç devam ederken siyasi 
evlilik imparatorlukların yıkılmasıyla yerini 
muhalif unsurları alıp misafir etme yöntemi-
ne dönüşmüştür. 

Teknoloji ve sermaye ihracı da diplomasi 
aracı haline gelmiştir. Ayrıca misyonerlik yeni 
bir diplomasi aracı haline geldi.

Tarihi bir olayın diplomasi aracı olarak kul-
lanılmasının ilk örneği bizdedir. Bu da Ermeni 
tehciri konusudur.” dedi. DEVAMI SAYFA 3’TE
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İşte bu noktada, yani yalan propaganda ile 
konuyla ilgili bilgisi ve ilgisi olan veya olma-
yanlara çeşitli yöntemlerle kabul ettirilmiş, 
gerçek değil ama en azından normal kabul 
edilmesi sağlanmış bir fikir haline gelmiş olan 
yalanın sarsılmaya başladığı bu kesitte Türk 
Milliyetçileri ne yapmalıdır sorusu gündeme 
gelir.  Bana göre Türk Milliyetçilerine düşen 
bu milli meseleyi hamaset ve duygusallığın 
tamamen dışında değerlendirip bilimsel ve-
rilerle gerçekleri ortaya koyarak ve yayarak 
düşünce ve kabullerin değişmesine katkıda 
bulunmaktır.  

Böyle bir görevin gerçekleştirilmesi benim 
ve Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesinin aylık 
bülteninin sınırlarını doğal olarak çok çok aşar 
ama bu bazı temel noktalara işaret etmemiz 
gene de mümkündür. Hepimiz elimizden ge-
leni yapmalıyız, çünkü yüzüncü yılın geçme-
si ve Ermeniler açısından istenen başarının 
sağlanamaması meselenin bittiği anlamına 
gelmez. Nitekim Ermenistan Cumhurbaşkanı 
kendilerinin çok genç bir devlet oldukları için 
ancak bu kadar ilerleme sağlayabildiklerini 
ancak mücadelenin daha yeni başladığını ve 
geleceğin sonraki nesillerin görevi olduğunu 
defalarca ve açıkça söylemiştir.  

Bu girişten sonra maksadımın ne olduğu-
nu açıklayayım. Bana göre Türkiye’de Ermeni 
meselesi konuşulurken çok açık olan ve Türk-
lerin bu tartışmalarda güçlenmesini sağlaya-
bilecek bazı gerçeklerin üzerinde hiç durulma-
maktadır. Neden durulmadığını bilmiyorum 
ama durulması gerektiğini düşünüyorum. Bir-
kaç yazı ile yalanın yalan olduğunun ispatlan-
masına katkıda bulunacağını düşündüğüm 
belgelendirilebilecek ve saklanamayacak bazı 
gerçekleri listeleyeceğim ve çok daha bilgili ve 
yetkili insanların bu konular üzerinde yoğun-
laşmasını umacağım.  

Tüm toplumsal gruplaşmaların önemli bir 
kısmı bir toplumsal uzlaşı ve amaçlar bütünü 
çevresinde gerçekleşir. Dolayısıyla bu sorunun 
ilk olarak 1800’lü yıllarda filizlendiği düşünü-
lürse, o dönemde baskın olarak Rusya, İran 
ve Osmanlı coğrafyalarında yaşayan ve o za-
man bile dünyanın çeşitli yörelerine göçmüş 
olan Ermenileri bir araya getirmek ve Milleti 
yoğunlaştırıp, bir coğrafyada devletleştirebil-
mek için bir düşünsel temelin olması gerek-
tiği açıktır. 

Bu temel düşünce Hay Dat Doktrini olarak 
bilinir ve aşağıdaki düşünceleri kapsar:

• Tarihi Ermeni topraklarının geri almak ve 
birleşik/büyük Ermenistan ulusal devletini 
kurmak.

• Tarih boyunca dünyanın çeşitli bölgelerine 
dağılmış Ermeni Ulusunun söz konusu top-
raklara geri dönmesini sağlamak. 

• Sosyal Devleti kurmak.
Herhangi bir Milletin kendi devletini oluş-

turmak için özet olarak yukarıda sıralanan 
amaçları ortaya koyması hiç te yadırganacak 
bir şey değildir. Hatta İmparatorlukların ve 
özellikle Osmanlı İmparatorluğunu dağılmaya 
başladığı ve 1830’da Yunanistan, daha sonra 
Bulgaristan ve Sırbistan’ın İmparatorluktan 

ayrılıp kendi milli devletlerini kurdukları bir 
dönemde inanılmaz da değildir. Ancak bu 
üç devletin kuruluş şartları ile Ermenilerin 
bulunduğu durum gerçekçi olarak değerlen-
dirildiğinde, bu amacı güden Ermenilerin di-
ğer Ermenilere söylemeye başladığı yalanlar 
silsilesi de başlar ama bu konu daha sonraki 
yazılarda değerlendirilecektir.  

Konuyu Türk, Ermeni veya başka bir millet 
ile bir diğeri arasındaki çekişme zemini ve 
bunun duygusal tepkilerinden soyutlayarak 
gözden geçirirsek, ilk olarak yeni toplumu bir 
araya getirmek ve devletleşmesine gidecek 
yolda söz konusu olacak araçlara bakmak ve 
bu araçların açığa vurulan amaca yönelik olup 
olmadığını değerlendirmek gerekir. Ermeni 
davası için bu araçlar komitelerdir. Bu yazı için 
sadece bu komitelerin bazılarının isimleri ve 
ne anlama geldiklerini yazacak ve haklarında 
kısa yorumlar yapacağım.

1.Hınçak (Çan sesi): İsviçre’de bilindiği 
kadarıyla hiç biri Osmanlı toprağında yaşa-
mamış ve bölgenin özelliklerini bilmeyen 
kişiler tarafından 1886 yılında kuruldu. Mark-
sist-Sosyalist-Merkeziyetçi bir programı var-
dı. Amacı Türkiye Ermenilerini Türklerden, 
İran Ermenilerini İranlılardan, Rusya Ermeni-
lerini Ruslardan ve kapitalist düzenden kur-
tarmaktı. Burada hoşnut oldukları veya ol-
madıkları bir toplum içinde, belli bir düzen ve 
hayat kalitesine sahip olarak yaşayan bir gru-
bun diğeri veya diğerlerini ötekileştirmesine 
yol açmanın amaçlandığı çok açıktır. Böyle bir 
gelişmenin diğerlerinin de birinci grubu öteki-
leştirmesi ve ortamın nefret suçlarının işlen-
mesine uygun hale gelmesi ile sonuçlanması 
ise kaçınılmazdır. Maksist-Sosyalist olduğu 
iddiasıyla ortaya çıkan bir teşekkülün bu denli 
ırkçı söylemler kullanması dikkati çekmelidir 
ve yine ekonomik-toplumcu- merkeziyetçi 
karakterde olduğunu iddia eden bir komite-
nin adının, Ermeni Milletinin oluşması ve ya-
şamasında çok önemli olan dini motife işaret 
ediyor olması da, ayrıca nasıl bir gruplaşma-
nın amaçlandığının göstergesidir. Bütün bun-
ların özgürlük ve ekonomik düşünceler kılıfı 
altında sunulması ise bir başka yalandır.   

2.Troşak/Droşak (bayrak): 1890’dan iti-
baren çıkmaya başlayan Ermenice gazete. 
Amacı Osmanlı Kürtlerini Türklerden ayırmak 
ve Osmanlı karşıtlarının saflarına çekmek-
tir. 1878 Ayastefanos  (16. madde) ve Berlin 
Anlaşmalarına (61. madde) giden süreçte Er-
menileri temsil edenlerin görünen istekleri 
yaşadıkları bölgelerde ıslahat yapılması ve 
en abartılısıyla özerk bölge kurulması yönün-
dedir oysa bayrak simgesinin kullanıyorsanız 
amacınızın bağımsız, toprağı ve bayrağı olan 
bir ülke kurmak olduğu tartışma götürmez. 
Osmanlı Kürtlerini Türklerde koparıp kendi 
saflarına çekmek ise açıkça iki grubu birleşti-
rip daha da güçlenerek ötekileştirilen Türkleri 
zayıf düşürmektir.   

3. Goyçik (Yıldırım): Bu komite isminin Nazi 
Almanya’sının Yıldırım Komandoları ile ben-
zerliğine işaret etmekle yetineceğim.

4. Botşinçak (Tahrip): Bir şey söylemeye ge-
rek var mı? Kim tahrip edilecek sizce. Tahriple 
sosyal devlet nasıl kurulacak? Ama açık olan 
şu, yaşadığınız hiçbir bölgede en yoğun oldu-
ğunuz dönemlerde bile %25-30’un üzerinde 
bir nüfusa sahip değilseniz, toprağı boşalt-
mak için etnik temizlik yapmak zorundasınız 

ve bunu yapacak araçlara da ihtiyacınız var. 
Siz başlayın, dikkat çekin, karşı olduğunun 
millete karşı olanlar fırsat bilip katılırlar…

5. Taşnaksütyun (Federasyon): 1890’da Tif-
lis’te kuruldu. Amacı Osmanlı topraklarında 
Ermeniler için özerk bölge sağlamak, Erme-
ni yerleşimlerini muhtemel saldırılara karşı 
korumak ve bu uğurda çalışan Ermeni fedai 
gruplarını bir çatı altında toplamaktı. Bu fe-
derasyonun kurulması diğerlerinin geri plan-
da kalması ile sonuçlanmıştır ve hala mevcut 
Ermenistan Cumhuriyeti’nde de yaşamak-
tadır.  Federasyonun diğerlerini geri planda 
bırakması ile isim ve amacından hareketle, 
hepsini içine aldığı dolayısıyla hepsinin amaç 
ve uygulamalarını da sahiplendiği sonucuna 
varılabilir. Bu cümleyi somutlaştıran örnekler 
sonraki yazılarda verilecektir. Sadece daha 
önce söz edilen anlaşmalarda Osmanlı İmpa-
ratorluğunun kabul ettiği malum maddenin 
giriş kısmını yazıp tanımlanan düşmanların 
kimler olduğuna işaret ederek geçelim. Bu 
konu da daha sonraki yazılarda detaylandırı-
lacaktır.

- Ermenilerle meskûn vilayetlerde mahalli 
ihtiyaçların lüzum gösterdiği tensikat ve ıs-
lahatı vakit geçirmeksizin tatbik etmeyi ve 
Çerkezlerle Kürtlere karşı oraların güvenliğini 
temin etmeyi deruhte eder -   

6. Kara Haç Çetesi: Taşnaklar tarafından Er-
meni Milliyetçi hareketine destek vermeyen-
lere karşı kurulan örgüt. Öldürdükleri Ermeni-
lerin alınlarına haç kazımalarıyla bilinirler ve 
haçın üzerinde kalan kanın renginin koyulaş-
ması nedeniyle bu isimle anılmışlardır. Hiçbir 
hareket bir toplumun toplamının desteğini 
alamaz, nitekim Osmanlı İmparatorluğuna 
karşı düzenlenen Ermeni ayaklanmalarında 
da aynı şey olmuştur. Ancak tek renkli bir top-
lum oluşturma ve tüm toplumu gönüllü rıza 
ile olmazsa korkutarak hareketin içine çek-
mek amaçlanıyorsa ilk olarak birincil hedef 
kitlede bulunan ve gelişmelere itiraz eden-
lerin temizlenmesi zorunludur. Bu harekete 
itiraz eden ve bu yolda hayatlarını kaybeden 
Ermeniler hakkında da sonraki yazılarda ay-
rıntılı bilgiler verilecektir.

Sonuçta başlarken söylemek istediğim 
hiçbir olaya tek yönlü olarak bakmamak ge-
rektiğidir. Bir İmparatorluk olan Osmanlı’nın 
tebaasının oluşma temelleri elbette herhan-
gi bir Milli Devleti oluşturan grubu bir arada 
tutan dinamiklerden farklıdır. Konu mutlaka 
o günün gerçeklerini de dikkate alarak tartı-
şılmalıdır ve tartışmalarda olaylara tek pen-
cereden bakılmayıp hem iki tarafın sevap ve 
günahları, hem de yine iki tarafın kazanım ve 
kayıpları tartılmalıdır. 

Bu yazı bir Türk olarak benim için sadece 
Milletime karşı yapılan kalkışmanın araçla-
rının ve dolayısıyla olayın tümünün maksat-
larını anlamak açısından önemlidir. Çünkü iyi 
bir şeyi amaçlıyorsanız kullandığınız araçların 
o iyi hedefe uygun olması ve doğal süreç için-
de uygun olarak adlandırılması gerekir. Oysa 
yukarıda sıralanan isimler Osmanlı İmpara-
torluğu ve dolayısıyla Türk Milleti için oldu-
ğu kadar, aynı İmparatorluğun tebaası olan 
Ermeniler içinde hayırlı bir yola işaret eden 
tanımlamalar değildir.

Saygılarımla. 
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Öztürk ayrıca Ermeni iddialarının baskı 
aracı olarak kullanılmasına dikkat çekerek 
“Türkiye’nin himayesinde ya da projele-
rini gerçekleştirmiş, politik komşu olarak 
ilişkilerini sürdüren bir Ermenistan ne 
Rusya’nın ne de Amerika’nın işine gelir. 
Bu mesele çözülmeyecek ki Amerika ve 
Rusya bu bölgelere müdahale etsin. Ne-
den? Kafkasya ve Anadolu hâkimiyetinin 
sağlanması için. Bu bölgeler hammadde 
bakımından zengin olduğu için bölgeye 
uzak güçlü ülkelerde buralarda hâkimiyet 
kurmak istiyorlar. Bu bakımdan Ermeni 
meselesi bu ülkeler için çok önemli bir 
kaynak olacaktır. Bitmeyen bir şarkıdır.” 

Sözlerini kullanarak Ermeni iddialarının 
politik olarak nasıl ve neden baskı aracı 
olarak kullanıldığı konusuna dikkat çekti. 
“Ne gibi tedbirler alınmalıdır?” Sorusunu 
yönelten Öztürk şu ifadeleri kullandı: “Bu 
mesele öyle bir noktaya geldi ki biz yap-
madık diye diye bir suçluluk psikolojisine 
büründük. Hatta Ermeniler kendi insanı-
mıza bile “hepimiz Ermeniyiz” diye söylet-
meyi başardılar. Her şeyden önce zihniyet 
değişikliğine ihtiyaç vardır. Tarihten gelen 
düsturumuza sahip çıkmalı, lider ülke ko-
numuna yaraşır şekilde tavır alınmalıdır. 
Katledilen Türkler ’in hesabı sorulmalıdır. 
Ermeniler ’in propagandalarına, karşı pro-

paganda ile cevap verilmelidir.
Ermeni iddialarını kabul eden ülkelere 

karşı ciddi tedbirler alınmalıdır. Avrupa 
ülkelerinin ve Amerika’nın başka ırkla-
ra karşı yaptığı katliamların gün yüzüne 
çıkarılması için öncü propaganda yapıl-
malıdır. Amerika ilk kez nükleer enerjiyi 
kullanan eli kanlı bir katildir. Bu yüzden 
bomba atılan tarihlerde(6 ve 9 Ağustos) 
Japonya ile ortak acıyı paylaşma günü ilan 
edilmelidir.” Öztürk sözlerini noktalarken 
katılımcılara ve Bursa Türk Ocağı’na te-
şekkürlerini sundu. Öztürk’e anmalığını 
Bursa Türk Ocağı yönetim kurulu üyesi  
Prof. Dr. Mehmet  ZARİFOĞLU takdim etti.

Haber: Merve AKSOY-UÜ  
Tarih Bölümü Öğrencisi

“100. YILINDA ERMENİ İHANETİ”

2015 TAKVİMLERİ DAĞITILDI
Bursa Türk Ocağımızın konusu-

nu İsmail Bey GASPIRALI’nın teşkil 
ettiği ve 2000 adet bastırılan 2015 
yılı Takvimi Bursa’lı halka dağıtıldı.

Hanımlar Kurulumuzun çocuklar ile 
birlikte dağıtılan takvim halkımız 
tarafından rağbet gördü.

Bursa Türk Ocağının 04.12.2004 tarihinde konuşmacı konu-
ğu olan üstat Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun cenaze töreninde 
üyemiz işadamı Sayın Mete TETİK ocağımız adına yaptırdığı 
Türkiye çelengi ile hazır bulundu. Merhum hocamıza Allah’tan 
rahmet  yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

1915 olaylarının 100’üncü yıl 
dönümünde, dünyanın çeşitli ül-
kelerinin parlamentolarından ardı 
ardına kararlar  çıkması ile başla-
yan tepkilere cevap amacıyla Bur-
sa Yerel Televizyonu OLAY TVde 
Program yapımcısı Sayın Mustafa 
ÖZDAL’ın Gündemin Getirdikle-
ri  programına konuşmacı konuk 

olan Bursa Türk Ocağı Başkanı 
Prof.Dr.Selçuk KIRLI Türk tezinin 
doğru ağızlardan gerçek belgeler 
ile konuşulması ve savunulması 
halinde Türkiye’mizi yönetenlerin 
rahatlayacaklarını ancak dona-
nımsız eksik bilgiler ile savunma 
yapan insanlar Türkiye’mizi  zor 
durumda bırakmaktalar dedi. 

OCAK BAŞKANIMIZ  PROF.DR.
SELÇUK KIRLI OLAY TV DE
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     YABANCILARIN  ERMENİ MEZALİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Bu topraklar üzerinde dağınık vaziyette ya-

şayan Ermeniler, Anadolu Selçuklu devleti ve 
Osmanlı İmparatorluğu dönemimnde huzur 
ve rahat bir hayat yaşarken 17. yüzyıldan son-
ra kendi aralarındaki sosyal ve ekonik “yerli- 
taşralı”  tartışması  mezhep ayrımına götürür. 
Bu bölünmede misyonerlerin büyüyk rolü ol-
muş ve İstanbul’daki Ermeniler Ortadoks ve 
Protestan olarak ikiye ayrımıştır. Bu ayrışmayı 
fırsat bilen yabancılar, Osmanlı İmparatorlu-
ğu içerisinde “Ermeni sorunu” nu çıkarırlar.

Bu sorun zaman içerisinde isyanlara ka-
dar  gider. İsyanlar sırasında mahalli güvenlik 
kuvvetleri ile Ermeni çeteleri arasında silahlı 
çatışmalar olur. Anadolu halkı silahsız olduğu 
için Ermeni komitacıları yer yer köyleri basa-
rak Müslüman halka baskı ve işkence yapar. 
Bu mezalim savaş sırasında büyük katliamla-
ra dönüşür. 

Geçmişte ve bu gün Avrupalı ve Amerikalı 
halk,  Türk yazar ve aydınlarının yazdıkları-
na ve anlattıklarına inanmamaktadır. Biz bu 
gerekçe ile yabancı yazar, diplomat ve komu-
tanların bu konudaki görüşlerini derlemeye ve 
özetler halinde  kandırılmış bazı Türk yazar 
ve aydınlarına duyurmayı düşündük. İnşallah 
çabamız boşa gitmez ve parlementolarından 
“Soykırım kararı” çıkarmaya çalışanların Tür-
kiyedeki  işbirlikçilerinin yüzleri kızarır.

Bir milletin düşmanları, o milletin içinden 
taraftar bulmadıkça o milleti kolay kolay yı-
kamaz ve parçalayamaz. Tarihte parçalanan 
ve yıkılan devletler hep bu yolla yıkılmışlardır. 
Osmanlı İmparatorluğu da böyle parçalanmış 
ve yıkılmıştır. Bilindiği gibi Ruslar, İngilizler, 
Fransızlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun bün-
yesindeki farklı din ve ırklara mensup toplu-
luklara el atmış ve çeşitli vaatlerde bulunarak 
ayaklandırmıştır. Bu ayaklanmalar sırasında 
çok miktarda para ve silah yardımında bulun-
muşlardır. Böylece Balkanlar ve Anadolu’da 
isyanlar başlamıştır. II. Abdülhamit yöneti-
mine karşı birleşen “Jön Türkler ile Ermeniler, 
halka bir beyannâme yayımlarlar. Bu beyan-
nâmade şunları okuyoruz:

Ermeni komitecilerinden Bogos Nubar Er-
meni çetelerine şu emri veriyor:” En feci inti-
kamı en yakın dostlarınınızdan almakla mu-
zaffer olacaksınız!”(age.s213)

“Osmanlılar ! Biliriz ki kudurmuş bir köpe-
ği gebertmek farzdır! İşte bugüne kadar kan 
dökmekten sakınmış olan “Osmanlı İhtilâl 
Fırkası” artık zalimlerin haddini silahla bildir-
meğe ve mazlumların intikamını almağa iyice 
karar verdi.”

“…Evet, öleceğiz, öldüreceğiz, biçeceğiz, 
yakacağız, yıkacağız… Hiç kimseden perva-
mız yok!(…) Ya hak, ya ölüm diyerek “Meclis-i 
Me’busan”ı açtırmak ve şu zalim hükümeti 
kökünden söküp atmak üzere biz işe selleme-
hüsselâm başlıyacağız, bildiriyoruz.” 

Bu beyannâmedeki ifadeler Anadolu’daki 
Ermeni komitacıları için bir işaret ve bir ermir 
idi. Nitekin  bunu arkasından Adana isya-
nı başlar ve 20 bin kişi ölür öldürülür. Sonra 
Maraş, Van, Muş, Sason, Zeytun isyanları ger-
çekleştirilir. 

1921 tarihli “Deutsche Allgemeine Zeitung 
gazetesi  şunları yazmış: 

“Ermenilerden çok bahsediliyor. Buna mu-
kabil şiddetli kışta ölen üstün sayıdaki Türk-
lerden hiç bahsaedilmiyor. Yine baştan beri 
Ermenilerin Türklere yaptığı zulümlerden 
de katliâmdan da pek az bahsediliyor. Me-
selâ, çok defa bir köyün bütün  Türk halkının 
gözleri, Ermeneler tarafından çıkarılıyordu. 
15 Nisan 1915’de Türk esirlerinin nakli için 
kullanılan vagonlar istasyonlarda günlerce 
“unutulmuştu” . Bir süre sonra açılınca, Türk 
askerlerinin cesetleriyle dolu olduğu görüldü. 
Böyle düşmanlara karşı Türklerin “mazlum 
kuzu” olmaları bekelenemezdi.” (age.s.167)

Ermenilerin Erzincan’da yapmış oldukları 
katliama Erzurumda bulunan Rus Ordusunun 
komutanı General Odişelitze şöyle anlatıyor: 

“Türk kırgını Doktor ve Müteahhit tarafın-
dan tertiplenmiş, yani herhalde eşkiya tara-
fından düzenlenmemiştir. Bu Ermenilerinin 
adlarını iyice bilmediğim için burada anama-
yacağım. Her türlü müdafaadan mahrum ve 
silahsız 800’den fazla Türk öldürülmüştür. 
Büyük çukurlar açılmış ve zavallı Türkler, bu 
çukurların başına götürülüp hayvan gibi bo-
ğazlanmış ve bu çukurlara doldurulmuş. Er-
menilerden biri sayarmış: ”Yetmiş’mi oldu? 
On kişi daha alır, kes” deyince on kişi daha ke-
serler ve çukura atıp üzerine  toprak örterler-
miş. Bizzat müteahhit, eğlenmek için, bir eve 
doldurduğu seksen kadar zavallının kapıdan 
çıkarken birer birer kafalarını parçalamış.”(A-
ge.s.197)

Erzincan katilamı sırasında orada görevli 
bulunan Ermeni komitecisi Dikran Papazyan, 
Erzincan’ı nasıl yakıp yıkmak istediklerini 
şöyle itiraf ediyor: “Üç-beş gün daha geçmiş 
olsaydı, komitelerin  aldıkları tertibat saye-
sinde Erzincan’ı tamamen ateşler içinde bıra-
kacaktık. Yakıp yıkacak, bütün müslümanları 
ve askerleri öldürecektik. Fakat buna vakit 
bulamadık.”(Age.s 197)

Erzurum’a doğru çekilmekte olan Rus ordu-
sundaki Ermeni komitecileri ve askerleri yol 
üzerindeki köyleri yakmış ve suçsuz günahsız 
kadıları, çocukalrı yaşlı-genç demeden öldür-
müştü. Bu olayı  bir Rus yarbayı üst makam-
lara verdiği raporda açıkça belirtmiştir. 

“Erzincan’dan Erzurum’a çekilmekte olan 
Ermeni çeteleri yolların üstündeki bütün 
Müslüman köylerini ve sakinlerini yok etmiş-
lerdir.”(age.s.198)Rus ordusunda görevli bir 
Gürcü subayı olan Midivani de yolda gördük-
lerini subay gazinosunda arkadaşlarına şöyle 

nakleder:“Bir Ermeni, (…) arabacılardan birini 
öldürmek iin vurdu, fakat arabacı ölmedi,sır-
tüstü düştü. Ermeni elindeki sopayı, can çe-
kişen arabacının ağzına sokmak istedi.Dişleri 
kenetlenmiş olduğu için sopayı ağzına soka-
mayan Ermeni, arabacıyı, karnını tekmeleye 
tekmeleye öldürdü.” (age.s.198)

Rus Yarbayı Grizyanof Erzurum’un Ilıca böl-
gesinde gördüklerini Ermeni kızlarına anlatır-
ken bu kızların üzülecekleri yerde gülüp eğ-
lendiklerini anlatır. Yarbay gördüklerini şöyle 
dile getiriyor:

“Ilıca kasabasında ise vaziyet içler acısıydı. 
Kaçamayam Türklerin hepsi öldürülmüştü. 
Yollarda kör baltalarla enselerinden kesilmiş 
çocuk cesetleri yığılıydı. Köylere giden yollar-
da uzuvları tahrip edilmiş pek çok ceset vardı. 
Her geçen Ermeni bu cesetlere tükürüyor ve 
küfür ediyordu. 800 metre karelik bir 
cami avlusunda üstüste yığılı cesetlerin yük-
sekliği bir buçuk metreyi bulmuştu. Bunla-
rın arasında her yaşta kadın, erkek, çocuk ve 
yaşlılar vardı. Kadın cenazelerinde zorla ırza 
geçme izleri açıkça görülüyordu. Birçok kadın 
ve kızların mahrem yerlerine tüfek fişekleri 
sokulmuştu.”...

Vatan Bekçisiyiz
Bu vatan göğsünde yatan inciler
Sizler rahat yatın biz buradayız
Bayrak taşıyanlar ilk birinciler
Yerlere düşmeye asla koymayız 

Akıncılar rüzgâra kafa tuttular
Gemiler korkudan dibe battılar
Kahraman yiğitler nam yarattılar 
Bizler o namları asla kırmayız 

Şanlı bayrağıma nöbet tutanlar
Toprağın altında secde yatanlar
Şimdi haykırıyor kılıç kalkanlar
Bizler bu uğurda bıkmaz yılmayız 

Ayak bastığımız kutsal topraklar
Şanla dalgalanan şanlı bayraklar
Sönmesin yurdumda yanan çıraklar
Hazin ezanlarla coşar susmayız

Şanımı tarihe kanla yazdıran 
Düşmanlara kızgın mezar kazdıran 
Üç kıta da yıkılmayan düz duran 
Hakan torunuyuz yurtsuz kalmayız 

Ben Türk evladıyım dünyaya bedel
Dünyaya nam saldım zamandan evvel
Yüksek zirvelerde haykıran güzel 
Senin gölgende biz mağrur olmayız

Kurşunlara kan yutturan sineniz 
İsimsiz sessizce taşsız türbeniz 
Koyup gittiğiniz emanetiniz 
Koruruz kimseye biz bırakmayız
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