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ÖZET 

Eğitim bir toplumu, birlik ve beraberlik içinde daha iyi bir gele-

ceğe ulaştırmak için kullanılan bir araçtır. Bunu gerçekleştirirken 

kimliğini kazanmış, toplum içindeki görevlerini bilen, mensubu ol-

duğu milleti için fedakârlıklar yapmaktan çekinmeyen bireyler yetiş-

tirmek temel amaçtır.  

Eğitimin bu amacına ulaşmasında en büyük faktörlerden biri tarih 

eğitimidir. Tarih eğitimi ile bireylere bir millet olarak yaşamanın te-

mel unsurlarından olan ortak geçmiş ve geleceğe birlikte yürüme duy-

gusu verilmesi temel hedeftir. Ancak bu hedefe ulaşmak için yapılan 

aşırılıklar, milletler arasında düşmanlıkların körüklenmesine de ne-

den olabilmektedir. 

UNESCO sözleşmesinin ilk maddesinde, "Savaşlar insanların di-

mağlarında başlar. Barışın savunma siperlerinin de insanların dimağ-

larında kurulması gerekir." İfadesi yer almaktadır. Bu ifade “Ermeni 

Sorunu”nu çok iyi anlatmaktadır. Yüzyıllardır emperyalist çıkarların 

elde edilmesi için bir araç olan bu konu, propoganda yöntemleri ve 

eğitim yoluyla sürekli sömürülmektedir. UNESCO, bölgesel ve küre-

sel barışın sağlanabilmesi için ülkelerin ders kitaplarında düşmanlığı 

körükleyecek öğelerin yerini empati kurulmasını ve barışın öneminin 

anlaşılmasını sağlayacak öğelerin alması için çalışmalar yapmaktadır. 

Fakat Ermeni sorununda Türkiye dışındaki ülkelerde bu tavrı gör-

mek mümkün değildir.  
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Bu çalışmamızda, Ermeni Sorunu’nun tarihi gelişimi, emperyalist 

propagandalar ve ders kitaplarından örneklerle konunun nasıl sömü-

rülmeye çalışıldığı anlatılmaya gayret edilmiştir. Böylece büyük güçle-

rin Osmanlı Devleti’ni parçalamak için uyguladığı, milletleri birbirine 

düşman edip bu düşmanlıkları kendi çıkarları doğrultusunda kul-

lanma politikalarının günümüzde nasıl devam ettiği farklı bir açıdan 

ele alınmıştır. Ayrıca öğrencilerin konu hakkındaki görüşlerinden 

yola çıkarak ne yapılması gerekli sorusuna cevaplar aranmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ermeni sorunu, propaganda, eğitim, barış 

eğitimi. 
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PROPAGANDA AND EDUCATION ON THE ARMENIAN ISSUE 

ABSTRACT 

Education is a tool that holds people together to a better future. 

In order to achieve that, raising people that knows who they are, that 

are willing to do the sacrifices for their nation is the key. 

History education is one of the major factors in achieving this aim. 

The main goal of history education is to give individuals the feeling of 

walking together to the common past and future, which is one of the 

basic elements of living as a nation. However, the excesses made in 

order to achieve this target can cause incitement of hostilities among 

nations. 

In the first article of the UNESCO convention it says: "Wars start 

in the minds of people. Peace defenses must be established in the 

minds of people as well." That statement perfectly describes the Arme-

nian Issue. The issue that has been used for centuries as a tool in order 

to have imperialist interest, has been exploited through propaganda 

methods and education. 

UNESCO is being working for sustaining local and global peaces 

by placing empathy and understanding of the importance of peace 

instead of enmity and hatred in the textbooks.. However no other 

country than Turkey is following it when it comes to the Armenian 

Issue 

In this study, the historical development of the Armenian Ques-

tion and how this issue is being exploited in the textbooks were tried 

to be explained with examples. Thus, how the great powers applied 

their policies on the Ottoman Empire to disintegrate the nations and 

make use of these hostilities in their own interests is discussed from a 

different perspective. In addition, based on the students' views on the 

subject, answers were sought for what should be done. 

Keywords: the Armenian Issue, propaganda, education, educa-

tion of peace. 
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Türk –Ermeni İşkilerine Genel Bir Bakış:  

Rus tarihçi Veliçko, Kavkaz adlı eserinde, Ermenilerin tarih bo-

yunca takip ettikleri siyaseti “Ermeniler tarih boyunca devamlı surette 

efendilerini değiştirmişlerdir. Roma, Bizans, İran, Rus, İngiliz, Fran-

sız, Türk… Tarih sahnesine yeni yeni efendi çıktığında, Ermeniler 

eski efendilerini sürekli olarak satmışlardır.”
1
 sözleriyle anlatmaktadır. 

Ermenilerin, bağlı oldukları devlet güçlü ise bu devlete sadık ol-

duklarını, ancak yeni bir güç ortaya çıktığında bu sadakatin ortadan 

kaybolarak yeni gücün emrine girdikleri görülmektedir. Türk-Er-

meni ilişkileri de bu çerçevede gelişmiştir. Bu dönem içerisinde Bizans 

karşısında Selçuklulara yardım eden Ermenilerin, çok geçmeden Mo-

ğollarla işbirliği yapıp, Selçukluları bir nevi arkadan vurmaları
2
 yuka-

rıdaki tespiti doğrulamakta ve 19. yüzyıldan itibaren gelişen Türk-Er-

meni ilişkilerindeki sorunları anlamamızı kolaylaştırmaktadır. 

Ermeniler geçmişte bugünkü Ermenistan, Doğu Anadolu, Batı ve 

Kuzey-Batı İran ile Suriye ve Çukurova’yı kapsayan bir bölgede yaşı-

yorlardı. Selçuklular 1071 Malazgirt zaferi ile Anadolu’ya girdikle-

rinde Ermenilerin önceden kurmuş olduğu küçük prensliklerden so-

nuncucusu da Bizans tarafından yıkılmış ve halkı Anadolu’ya tehcire 

tabi tutulmuş bulunuyordu.
3
  

Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde Ermeniler Doğu Ana-

dolu’da, Çukurova ve Kafkaslar’da küçük gruplar hâlinde varlıklarını 

sürdürüyorlardı. Osmanlı Devleti’nin Bursa’yı alması ile Kütahya’da 

bulunan Ermeni Ruhanî Reisliği Bursa’ya taşınmıştı. Fatih Sultan 

 

1
 V.L. Veliçko, “Kavkaz”, Russkoe Delo Mejduplemennie Vopros, I, Bakü, 1990, s.75, 

aktaran: Erol Kürkçüoğlu, “Ortaçağ’da Bizans ve İran’ın Ermeni Siyaseti”, Türk Er-

meni İlişkileri, Ankara 2000, s.37. 

2
 Sait Aşgın “Asılsız Ermeni İddiaları ve Gerçekler” , Atatürk Araştırma Merkezi Der-

gisi, C XIX, S 55, Mart 2003, s.384. 

3
 Abdurrahman Çaycı, Türk-Ermeni İlişkilerinde Gerçekler, Ankara 2000, s.7; Ay-

rıca bkz. M. Halil Yinanç, Türkiye Tarihi, Anadolu'nun Fethi, İstanbul 1944, s.36; 

Azmi Süslü vd., Türk Tarihinde Ermeniler, Ankara 1995, s. 79. 
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Mehmet’in İstanbul’u fethinden sonra, burada Ermeni Patrikhanesi 

kurulmuştu
4
. 

Osmanlı Devleti’nin, toprakları üzerinde yaşayan toplumlara sağ-

ladığı hoşgörü ve emniyet ortamında bilhassa sanat ve ticaretle uğra-

şarak ekonomik durumlarını düzelten Ermeniler özellikle 1821’den 

itibaren başlayan Rum isyanları sonrasında devlet kademelerinde 

daha fazla yer almaya başlamışlardır.
5
 Tanzimat Fermanı ile başlayan 

yeni dönemde devletin hemen her kademesinde başarı ve sadakatle 

hizmet gören ve Osmanlı kimliğini benimseyen Ermeniler "tebaa-ı sa-

dıka" (sâdık vatandaş) olarak adlandırılmışlardır.
6
 Askerlikten muaf ol-

maları nedeniyle ekonomik açıdan da güçlenen Ermeniler genellikle 

Türkçe konuşuyor, kiliselerdeki ayinlerini dahi Türkçe yapıyorlardı. 

Türkler gibi her hakka sahip olan Ermenilere bu sebeple Batıda “Hı-

ristiyan Türkler” deniliyordu. 

Türklerin Ermenilere herhangi bir ayrım yapmadıkları, Ermeni 

kimliğinin yok olmadan yaşıyor olmasının Türklerin korumalarıyla 

gerçekleştiği Ermeni Patriği Nerses’in 1876 yılında Vatandaşlık Mec-

lisi Şurası'na sunduğu mektubunda gayet açık bir şekilde anlatılmak-

tadır. Patrik Nerses: “Şayet günümüze kadar Ermeni milleti, millet olarak 

korunduysa ve inancını, kilisesini, dilini, tarihi ve kültürel değerlerini koru-

yorsa, tüm bunlar Türk hükümetinin Ermeni milletine gösterdiği koruma, yar-

dım ve hayırseverlik sayesindedir. Kader, Ermenileri Türklere bağlamıştır. 

Bundan dolayı Ermeniler, devletin savaş ve ağır sınav günlerinde buna kayıt-

sızca davranamaz. Aksine her zaman oldukları gibi ona yardım etmek zorun-

 

4
 Sadi Koças, Tarih Boyunca Ermeniler ve Türk Ermeni İlişkileri, Ankara, 1967, 

s.59; Hamza Eroğlu, Türk İnkilâp Tarihi, İstanbul, 1982, s.217.  

5
 Osmanlı Devleti’nde yüksek görevlere getirilen Ermenilerden bazıları şunlardır: Dı-

şişleri Bakanı Gabriel Noradungian Paşa, PTT ve Bayındırlık Bakanı Artin Davut 

Paşa, Maliye ve Hazine Bakanı Ohannes Sakız Paşa, Ayan üyesi Ohannes Kuyumcu-

yan Paşa ve 1876-1908 arasında milletvekilliği yapmış Ermeni milletvekilleri ve Dad-

yan ailesinden Saray Mimarları, Şaşyan ailesiden Saray hekimleri ve bunun gibi pek 

çok Ermeni devlet görevlisi bu listeye dahil edilebilir. Bkz. Abdurrahman Çaycı, a.g.e, 

s.15-16; Berna Türkdoğan, 1915’ten Günümüze Tehcir, İstanbul 2006, s.46. 

6
 Durmuş Yalçın ve diğerleri, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I, Ankara 2000, s.99. 
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dadırlar. Vatanını seven Ermeni, devlete yardım ederek, Ermeni milletinin hiz-

met ve yardımının en iyisini görecektir." demektedir. Görüldüğü gibi Pat-

rik Nerses, Ermenilerin Osmanlı yönetiminde sahip oldukları haklar 

sayesinde benliklerini muhafaza ettiklerini belirtmektedir.
7
  

Zamanla bilim ve teknoloji yönünden çağa ayak uyduramayan Os-

manlı Devleti’nin zayıflaması, bu topraklarda gözü olan emperyalist 

güçlerin, emellerine kavuşmaları için uygun ortam yarattı. Bu or-

tamda kendilerine yardımcı olabilecek her türlü yolu denediler. Önce 

Osmanlı Devleti’nde yaşayan Hıristiyan toplulukları etkilerine alıp, 

onlar yoluyla hem devleti zayıflatmak hem de kendilerine bağlı küçük 

devletler oluşturmak amacına yönelik çalışmalar yaptılar. Fransız İh-

tilali’nin milliyetçilik fikrinin egemenlikleri altındaki azınlıklara yayıl-

masını engellerken, Osmanlı Devletindeki farklı unsurlar arasında ya-

yılması için uğraş verdiler. Bu grupların sırasıyla imtiyaz, özerklik ve 

sonunda bağımsızlık şeklinde gelişen isteklerini askeri, siyasi ve maddi 

yönden desteklediler.  

Bu destek 1805’te Sırp isyanına, ardından 1821’de Mora isyanına 

yol açmış ve 1831’de Yunanistan bağımsız olmuştu. 1856 Islahât Fer-

manı da azınlıklara iktisadi ve toplumsal alanda getirmiş olduğu yeni 

haklarla milliyetçi hareketler için uygun koşulları oluşturuyordu.
8
 

Bulgar isyanı, Girit ve Bosna Hersek’teki gelişmeler karşısında Os-

manlı Devleti’nin askeri ve siyasi alanda yeterli başarıyı gösterememiş 

olması, Ermeniler için cesaretlendirici örnekler olmuştur. Ancak Er-

menilerin konumları diğerlerinden farklı idi. Balkanlardaki diğer Hı-

ristiyan unsurlar gibi, kalabalık bir şekilde bir arada yaşamıyorlardı. 

Onlar Anadolu’ya yayılmış ve bulundukları yerlerde çoğunluk sağla-

yamayan gruplar halinde idiler. Bu gruplar da Türklerle kaynaşmış 

olduğundan ayrılıkçı düşüncelerin Ermeniler arasında yayılması diğer 

unsurlara nazaran daha zor olmuştur. 

 

7
 Mehmet Ali Bal, Savaş Stratejilerinde Terör, İstanbul 2003, s.130. 

8
 Turgay Uzun, “Osmanlı Devletin’de Milliyetçi Hareketler İçerisinde Ermeniler”, 

Osmanlı’dan Günümüze Ermeni Sorunu, Ankara 2000, s.85. 
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Amerikalı tarihçi Prof. Dr. Justin Mccarthy, Ermenilerin devlete 

karşı giriştikleri mücadeleyi yorumlarken şu ifadeleri kullanıyor:  

“Türklerle Ermeniler arasındaki çatışma kaçınılmaz değildi. Bu iki 

halkın birbiriyle dost olması gerekirdi. Birinci Dünya Savaşı başlamadan 

önce Ermenilerle Türkler 800 yıl bir arada yaşamıştı. Anadolu ve Rumeli 

Ermenileri yaklaşık 400 yıldan beri Osmanlı tebaasıydılar. Bu yüzyıllar 

içinde bazı sorunlar oldu. Bu sorunları yaratanlar esas itibariyle Osmanlı 

İmparatorluğu’na saldıran ve neticede onu yıkanlardı. Ermeniler Osmanlı 

yönetimi altında her türlü ekonomik ve sosyal kıstasa göre iyi durumda 

yaşadılar. İmparatorluktaki herkes zarar gördü ama en çok zarar gören 

Türkler ve diğer Müslümanlardı.… On Dokuzuncu Yüzyıl sonlarına ge-

lindiğinde Osmanlı vilayetlerinin hangisinde olurlarsa olsunlar, Ermeni-

ler Müslümanlardan daha iyi eğitimli ve daha varlıklıydı. …. Ancak daha 

varlıklı olmalarının ana nedeni Avrupa’nın ve Amerika’nın etkisi ve Os-

manlıların gösterdiği hoşgörüydü. …Bir grup olarak Ermenilerin hayat-

ları iyileşirken Müslümanlar modern çağ tarihinin en büyük acılarından 

birini yaşadılar: …Türkler, Ruslar, Bulgarlar, Yunanlılar ve Sırplar ta-

rafından öldürüldüler, yurtlarından çıkarıldılar. Yine de Müslümanların 

çektiği bütün bu acıların ortasında Osmanlı Ermenilerinin siyasal ko-

numu sürekli iyileşmeye devam etti. Önce Hıristiyanlar ve Yahudiler için 

eşit haklar yasayla teminat altına alındı. Eşit haklar giderek bir gerçek 

olarak hayata da geçirildi. Hıristiyanlar devlette yüksek kademelerde görev 

aldılar. Aralarından büyükelçiler, hazine yetkilileri, hatta dışişleri bakan-

ları çıktı. Aslında güçlü Avrupa devletleri onların lehine müdahalelerde 

bulundukları için birçok yönden Hıristiyanlar Müslümanlardan daha ge-

niş haklara sahip oldu. Avrupalılar, Hıristiyanlar için özel muamele iste-

diler ve istediklerini aldılar. Müslümanların ise bu gibi avantajları yoktu. 

…İşte Ermeniler Osmanlı İmparatorluğu’na böyle bir ortamda isyan etti-

ler: yüzyıllarca süren bir barış, ekonomik üstünlük ve sürekli iyiye giden 

bir siyasal konum. Böyle bir ortam isyan nedeni olarak görülemez”.9  

 

9
 Justin Mccarthy, “Ermeni İsyanları ve Osmanlılar”, Ermeni Araştırmaları, Ankara, 

Kış 2004-İlkbahar 2005, S 16-17, s.82-83. 
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Ancak Fransız İhtilâli’nin en önemli ürünü olan milliyetçilik fikri 

yurtdışında eğitim görmüş bir kısım Ermeni arasında da yayılmıştır. 

Hınçak, Taşnaksutyun ve Ramgavar adlı komitelerle Ermeniler, ba-

ğımsızlık için uluslararası yardım temin ederek gayelerine ulaşmada 

her yolu denemişlerdir. Bu çerçevede Türk askeri kılığına girerek 

kendi vatandaşlarını katletmekten ve Avrupa kamuoyunun Hıristiyan 

hassasiyetini istismar etmekten de çekinmemişlerdir. İngiliz ve Rusla-

rın Anadolu toprakları üzerindeki emellerinin gerçekleştirilmesinde 

kullanabilecekleri düşüncesi ile destek verdikleri bu terör grupları 

kendi halkının rahat ve huzurunu söz konusu devletlerin emperyalist 

emellerine alet etmişlerdir. İlk olarak 1877-1878 Savaşı sırasında Rus-

ların Yeşilköy (Ayastefanos) antlaşmasına koydukları iki madde ile mil-

letlerarası platforma getirilen Ermeni konusu Berlin Antlaşması ile 

Rusya’nın tekelinden çıkarılmıştır. İngilizler de Rusların Basra Kör-

fezi’ne inmesinde bir engel olarak Ermenilerin hâmiliğine soyunmuş-

lardır. Bundan sonra çeşitli vesilelerle Ermeni olayları gündeme gel-

miştir.
10

  

Ermeni örgütleri, önce yandaş bulmak zorundaydılar, bu nedenle 

ilk hedefleri kendilerine engel olabilecek Ermenilerdi. Hareketlerine 

muhalif olan, istedikleri yardımı yapmayan, kendilerinden ayrılan ya 

da silah almayan Ermeniler bu örgütlerin saldırısına uğramıştır.  

Sempat Kaprielyan’ın eserinde, Ermeni komitelerinin Ermenilere 

yaptıkları zulüm şöyle anlatılmaktadır:
11

  

"İhtilalci Ermenilerin kendisinden para istedikleri Avrupa'da bulu-

nan bir Ermeni zengini, bunlara şu kuvvetli ve kesin karşılığı vermişti: 

‘Ben, kendi paramla memleketin celladı olmak istemem’. Taşnak'lıların 

Moskova'da öldürdükleri zengin bir Ermeni olan Jamharyan da şüphesiz 

 

10
 Durmuş Yalçın ve diğerleri, a.g.e, s.99. 

11
 Sempat Kaprielyan, Ermeni Bunalımı ve Tekrar Doğuş, (Ermenice), Boston 1905, 

s.94-157, aktaran Esat Uras, “Ermeni Cemiyetleri”, Otoman Archives Yıldız Collec-

tion: The Armenian Question, İstanbul 1989, s.44. 
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aynı inançtaydı. … Taşnaksutyun adına bu gibi baskılar, zulümler ve ci-

nayetlerle dolu çok büyük ve uzun bir tarih yazmak mümkündür.  

Birisi bu hareketlerine karşı şikayetlerde bulunursa, kendi arkadaşla-

rından bile olsa davranışı kınanır ve bazen de o adam ölüme mahkum 

edilirdi. Bu vahşi ruh, kendilerinde bir karakter olmuştur. … Erzurum'da 

öldürülen ….kurbanların ilki olan vatansever Gergesian, Taşnaksut-

yun'un üyesiydi. Fakat, onların düşüncesiz, uygunsuz hareketlerini kına-

mıştı. Bütün bu maskaralıklar, yolsuzluklar, cinayetlerden Ermeniler çok 

utanır, acırlar ve kızarlar. İhtilalciler ise, milletin gerçek evlatlarının ken-

dileri olduklarını, milli ruhun kendilerine dayandığını, kendilerine bağ-

lanmış olduğunu iki yüzlü bir tavırla öne sürerler.”  

Ermeni örgütleri din adamları üzerinde de baskı kurmuşlardır. 

Propagandaları için en elverişli mekanlar olan kiliselerdeki din adam-

ları amaçlarına hizmet etmiyorlarsa her türlü tehdide açıktılar. Bunun 

bir örneği, Trabzon Vilâyeti Polis Müdîriyyeti’nden Emniyet-i 

Umûmiyye Müdîreyet-i Aliyyesi'ne yazılan 23 Şubat 1325 (8 Mart 

1910) tarihli yazıda görülmektedir. Bu yazıda: “…Trabzon Ermeni 

Marhasası Emmanuel Balyan Efendi'nin Taşnaksiyon Fırkası'nın 

umur-ı memure ve ruhaniyesine vuku bulan müdahalat-ı mütemadi-

yesi üzerine memuriyetinden istifa ve sıfat-ı ruhaniyesinden de tecer-

rüd ederek vuku bulan müracaatı üzerine Maçka Nâhiyesi Müdiriyye-

ti'ne tayin olunduğu berây-ı malumât arz olunur…” denilmektedir.
12

 

Daha önce, 1892’de de Patrik Aşıkyan’a bir suikast düzenlenmiş fakat 

silah ateş almadığı için Aşıkyan kurtulmuştu. O da görevinden istifa 

etmek zorunda kalmıştı.
13

  

Faaliyetlerini giderek artıran Ermeni örgütlerinin 1890’da Erzu-

rum olayından başlayarak büyük isyan ve gösteri hareketlerine girişti-

ler, Birinci Dünya Savaşı’na kadar giriştikleri eylemlerden önemlileri 

şöyle sıralanabilir: Haziran 1890 Erzurum Olayı; 15 Temmuz 1890 

Kumkapı Gösterisi; 1892-1893 Merzifon, Kayseri ve Yozgat olayları; 

 

12 
BOA, DH. EUM. THR 95/37; Cemal Avcı, “Türk Ermeni İlişkileri (1905-1923)”, 

Karadeniz Araştırmaları, S 16, Kış 2008, s.66. 

13
 Adurrahman Çaycı, a.g.e., s. 36. 
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Ağustos 1894 Sasun İsyanı; Temmuz 1895 Zeytun İsyanı; 13 Ağustos 

1895 Babıâli Gösterisi; Haziran 1896 Van İsyanı; 26 Ağustos 1896 Os-

manlı Bankası Baskını; 1904 Sason Ayaklanma Girişimi; 21 Temmuz 

1905 II.Abdülhamit’e Suikast Girişimi; 1909 Adana Olayları. 

Ermenileri destekleyen devletlerin Birinci Dünya Savaşında İtilâf 

grubu içinde toplanmaları ve kendi aralarındaki sorunlarını halledip 

Osmanlı Devleti’ni paylaşmak için birlikte hareket etmeye başlamaları, 

Ermenileri daha da cesaretlendirdi. Osmanlı Devleti’nin topraklarının 

bir bölümü üzerinde devlet kurmak amacıyla, Türkleri bölgeden ka-

çırmak için katliamlara giriştiler. Ruslarla işbirliği yapıp, cephe geri-

sinde giriştikleri faaliyetlerle, Osmanlı ordusunun ikmal yollarını kes-

tiler. Rus işgallerinin kolaylaşmasını sağladılar.  

Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı içindeki ilk isyanı 17 Ağustos 

1914’de Maraş’a bağlı olan ve ismi daha sonra Süleymanlı olarak de-

ğiştirilen Zeytun’da çıkmıştır. Maraş’taki Osmanlı üniformalı Ermeni 

askerleri de silahları ile bunlara katılmışlardır. Olaylar büyüyerek yur-

dun çeşitli bölgelerine yayılmıştır. Son olarak Van ve Bitlis dolayların-

daki Ermeniler de harekete geçince, isyanlar karşısında Osmanlı dev-

leti, tedbir almak zorunluluğunu duymuş, halkın ve askerin güvenli-

ğini sağlamak için 21 Mayıs 1915 tarihli Tehcir Kanunu’nu çıkartarak 

uygulamaya koymuştur
14

.  

Osmanlı Devleti tehcir işlemini (zorunlu göçü) tamamen insancıl 

kaygılarla ve hukuksal kurallar çerçevesinde gerçekleşmiştir. O günkü 

teknolojide ve savaş ortamında bazı güçlüklerin çıkması kaçınılmazdır. 

Devlet, 7-8 bakanlığını sırf bu işle görevlendirmiştir. Ayrıca, Müslü-

manlardan başka Ermeni, Rum ve Yahudiler ile yabancı misyon tem-

silcilerinden oluşan komisyonlar kurarak kimlerin tehcire tabi tutula-

cağını, nerelere gönderileceğini, yolda ne gibi zorluklarla karşılaşaca-

ğını ve nasıl muhafaza edileceğini, hatta zarar görenlerin tazmininin 

nasıl olacağını bu komisyonlar eliyle kararlaştırıp uygulatmıştır. Göç 

 

14
 Azmi Süslü, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı, Ankara 1990, s.110. 
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edenler yol boyunca çoğu zaman askerlerin iaşe ve ilaçlarından yarar-

lanmışlardır.
15

 

Bu bilgiler, Osmanlı Devleti’nin sıkıntılı bölgelerdeki Ermeni va-

tandaşlarını zorunluluk nedeniyle göç ettirdiğini ve bu göçün sağlıklı 

bir şekilde gerçekleşmesi için alınabilecek her türlü önlemin alındığını 

göstermektedir. Yalnızca bu bilgiler dahi, Osmanlı Devleti’nin, devlete 

karşı gelen Ermeni vatandaşlarına bile, yok etmek amacıyla bir giri-

şimde bulunmadığını ispata yeterlidir. Soykırım iddialarının asılsızlı-

ğını ortaya koyar.  

Tehcir Kanunu ile alınan önlemler, Ermeni olaylarını bir müddet 

engellendiyse de, Ermeni faaliyetleri Mondros Mütarekesi’nin ardın-

dan tekrar ve daha yoğun olarak ortaya çıkmıştır.  

Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra göç ettirildikleri 

yerlerden eski yerlerine geri dönen Ermeniler işgalci batılı devletler-

den cesaret alarak, Türklere yönelik saldırılara yeniden başlamışlar-

dır. Bunun sonucu olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı böl-

gelerinde olaylar baş göstermiştir. Doğu Anadolu’daki Türk halkı da 

kendisine yönelik baskı ve zulüm karşısında önlem almak zorunda kal-

mıştır.
16

 

Mustafa Kemal Atatürk, 22 Mart 1920 tarihinde yabancı hükümet 

temsilcilerine gönderdiği protesto telgrafında bu zulümleri şöyle an-

latmaktadır:
17

 

“Tohumluk istemek, vergi tarh etmek, silah toplamak gibi bahanelerle 

öteden beri Ermeni zulüm ve işkencesine maruz kalan Şark hududumuz 

haricindeki ahalii İslamiye son Şubat ayı zarfında Ermeni fırka kuman-

danları tarafından sevk ve idare edilen sunufu mutelifeden mürekkep mü-

teaddit müfrezelerin taarruzları karşısında birçok kurban vermiş ve Kars 

vilâyetine tabi Çıldır, Zarşad, Şuragel, Akbaba kazalarında isimleri maz-

but kırk İslâm köyü kâmilen tahrip ve imha olunmuştur. Bu köylerin biçare 

 

15
 a.g.e., s.273. 

16
 Durmuş Yalçın ve diğerleri, a.g.e, s. 231. 

17
 Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, Ankara 1991, s.281-282. 
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halkından iki binden ziyade İslâm nüfusu pek feci bir surette katl olun-

muştur. Ve katliâma uğrayan İslamların eşyası Kars pazarlarında alenen 

satılmıştır. 

Hemen her gün kemali teessürle haber almakta olduğumuz Ermeni 

zulüm ve kıtaline yeni bir ilâve olmak üzere Orduâbad, Ahur, Civa, 

Ciyusi. Vedi mıntıkalarındaki ahalii İslamiyeye karşı Ermeniler 19 

Mart’tan itibaren taarruza başlamışlardır. 

Ayrıca Oltu havalisine karşı da yeni bir taarruza hazırlandıkları mev-

suken haber alınmıştır. Bu harekâtı kemali şiddetle protesto ettiğimizin ve 

bu tecavüzün önü alınmazsa cihanın pek büyük fecayi zuhuruna şahid 

olacağının mensup olduğunuz hükûmâta sür’atle iblâğını rica ve takdimi 

ihtiramat eyleriz.” 

Atatürk’ün bu protestosuna ilgi gösteren tek devlet olan Amerika 

Birleşik Devletleri, General Harbord başkanlığındaki bir heyeti Ana-

dolu'ya göndermiş, bu generalin yaptığı araştırmalar sonunda Türk-

lerin haklı olduğu ortaya çıkmış ve bu yönde bir rapor hazırlanarak 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'ne sunulmuştur
18

. 

Ermenilerin yaptıkları hakkında 1 Mayıs 1334(1918) tarihinde Er-

zincan’dan gönderilen raporda ise şu ifadeler vardır:
19

 

“…. Erzincan bir fecayi sahnesidir. Kuyular İslam ölüleriyle doludur. 

Viran evlerin bahçelerinde, arsalarda elan etleri üzerinde insan naaşları 

eller ve ayaklar bulunuyor. En müzeyyenyen Ermeni evlerinin kapu yolları 

kâmilen kanla mülemmadır. Rusların şehri tahliyesi esnasında İslamIar-

dan birçoğu Ermeniler tarafından hapsedilmiş taşlık önlerinde kütükler 

üzerinde katlolunmuştur, tekmil şehir harabedir.” 

 

18 
Bkz. Birinci Kafkas Kolordusunun 1918 Yılındaki Hareketleri ve Gördükleri (Ge-

neral Harbord Başkanlığındaki Amerika Heyetine verilen Rapor suretidir), Erzurum 

1335 (1919), 15. Kolordu Matbaası; Seçil Akgün, General Harbord'un Anadolu Gezisi 

ve Ermeni Meselesine Dair Raporu, İstanbul, 1981.  

19 
ATASE, A:1/2, Dolap:109, G:4, K:359, Dosya:1023, F:3-36; Askeri Tarih Belgeleri 

Dergisi, S 81, Ankara 1982, s.407; Cemal Avcı, a.g.m, s.69.
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Bu yöndeki raporların doğruluğu, belgelere ve tanıkların ifa-

delerine dayanılarak tespit edilen toplu mezar yerlerinin açılma-

sıyla kanıtlanmıştır. Bu toplu mezarlar kimi yerde bir tandır damı, 

kimi yerde insanların sığındıkları bir konak, kimi yerde de köylü-

nün su ihtiyacını karşıladığı bir kuyudur. 20 

Ermenilerin yaptıkları karşısında Sovyetlerle ilişkileri bozmamak 

için sabır gösteren TBMM, 7 Temmuz'da gönderdiği bir nota ile Er-

menilerin Oltu ilinden çekilmelerini istemiş, onlar ise Oltu'nun bir Er-

meni ili olduğunu belirterek çekilmemişler, bununla da kalmayıp me-

zalimlerine devam etmişlerdi. Sonuçta, 20 Eylül 1920'de Ankara Hü-

kümeti Ermenilerle savaşma kararı aldı. Ancak savaşı başlatmakla suç-

lanmak istemeyen Türkiye ilk davranışın Ermenilerden gelmesini 

bekledi. 24 Eylül'de başlayan Ermeni saldırısına Türk ordusunun ce-

vabı 28 Eylül'de karşı saldırı şeklinde oldu ve Sarıkamış alındı.
21

 30 

Ekim’de Kars'ı alan Türk ordusu Gümrü üzerine yürümüş ve Eri-

van yakınlarına kadar ilerlemişti. Bunun üzerine Ermeniler 6 Ka-

sım'da mütareke istemek zorunda kalmışlardır. Doğu Cephesi Ku-

mandanlığı'nın şartlarını kabul etmeleri üzerine 7 Kasım’da müta-

reke ilan edildi. 2 Aralık 1920’de Gümrü Antlaşması imzalandı. 

Böylece Doğu’da Ermeni sorunu çözülmüştür. Millî Mücadale’de 

Ermeni sorununun tam anlamıyla çözümü ise Fransızların Adana böl-

gesini boşaltması ile gerçekleşmiştir. Eskidenberi Ermeni isyan mer-

kezlerinden olan Saimbeyli (Haçin) ve Süleymanlı (Zeytun) Ermenileri 

direnişlerini sürdürüyorlardı. Fransız işgal kuvvetleri içinde yer alan 

Ermeniler bu bölgelerde Türklere saldırılarda bulunuyorlardı. Bu se-

beple yüzlerce Türk hayatını kaybetmişti. Ermeniler 16 Ekim 1920’de 

Saimbeyli’den, 25 Haziran 1921 tarihinde de Süleymanlı’dan geri çe-

kilmek zorunda kalmışlardır. Buralardan çekilen Ermeniler Fransız 

işgal bölgesine kaçtılar. Fransızların 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması 

 

20
 Toplu mezar kazıları için bkz. Cevat Başaran, “Hakmehmet Öncesi Toplu Mezar 

Kazılarına Bakış” , Türk Ermeni İlişkileri, Ankara 2000, s.23-28. 

21
 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Ankara 1989, s. 325. 
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sonucu Güney ve Güneydoğu Anadolu’dan çekilmesi ile Ermeniler de 

onları takip etmiş ve Suriye’ye geçmişlerdir
22

.   

Ermeni sorunu, Türkiye Cumhuriyeti açısından, Gümrü, Kars ve 

Lozan Antlaşmaları ile çözümlenmiştir. Atatürk’ün “Yurtta Sulh! Ci-

handa Sulh!” ilkesi doğrultusunda eski düşmanlıklara son verilerek 

barış içinde yaşamak hedeflenmiştir. Bu amaçla gerek Ermenistan ile 

iyi ilişkiler kurulmasına gayret edilmiş, gerekse Türkiye sınırları için-

deki Ermeni vatandaşlara, azınlık statüsü verilerek barış ortamında 

yaşamaları sağlanmıştır.  

Ancak, özellikle diaspora Ermenileri emperyalist güçlerin oyunla-

rına alet olmaya devam etmektedir. Emperyalist güçler geçmişte ol-

duğu gibi, bugün de sorunlarından kurtulmuş bir Türkiye’nin bölge-

sinde önemli bir güç olmasını ve kendi iradesiyle hareket etmesini en-

gellemeye çalışmaktadır. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi halinde böl-

gede istedikleri gibi hareket etmeleri zorlaşacaktır.  

Ermeniler, emperyalist güçlerin Türkiye üzerindeki emelleri için 

kendilerini kullandırmaya devam etmektedlrler, 1973’ten itibaren te-

rör hareketlerine hızlandırmışlardır. İlk olay Ermeni terörünün sahte 

ve kalleş yönünü ortaya koyması açısından önemlidir. 

27 Ocak 1973: Ermeni terör zincirinin ilk halkası, ABD'nin Santa 

Barbara kentinde, bir Amerikan vatandaşı olan Ermeni Georgeu Ya-

nikian'ın, iki Türk diplomatını çay içmeye davet ederek öldürmesiyle 

başladı. Başkonsolos Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir, hiç 

şüphe duymadan kabul ettikleri davette yaşamlarını yitirirken, Er-

meni terörist yaşam boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, sağlık ne-

denleriyle serbest bırakıldı.
 23

 

1973’ten 1994’e kadar Ermeni terör örgütlerince gerçekleştirilen 

toplam 31 saldırıda 46 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlercesi yaralanmıştır. 

 

22
 Durmuş Yalçın ve diğerleri, a.g.e, s.422; Yaşar Akbıyık, “Arşiv Belgeleri Işığında 

Zeytun Ermeni Meselesinin Halli”, Belleten, C LIV, Nisan 1990, s.209. 

23
 Sait Aşgın, a.g.m., s.410. 
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Ermeni terör örgütleri bu saldırılarında sadece Türkleri hedef alma-

mışlar, kendi tezlerine destek vermeyen bilim adamlarına da saldır-

maktan geri durmamışlardır. 1977’de "Osmanlı İmparatorluğu ve 

Modern Türkiye'nin Tarihi" adında iki ciltlik eser yayınlamış olan Er-

meni tezlerine sıcak bakmayan Profesör Stanford Shaw'un evinin 

önünde, korkutmak amacıyla bir bomba patlatılması da bu gelişmelere 

bir örnektir. 

Lozan Barış görüşmelerinde Ermeniler, üç yüz bin Ermeni’nin öl-

dürüldüğünü iddia etmişlerdir. Buraya giden Ermeni heyeti içeri-

sinde Nradungiyan Gabriel Efendi, Osmanlı Devleti'nde Nafia (Bayın-

dırlık) ve Hariciye (Dışişleri) Nazırlıkları (Bakanlık) yapmış, bir ara da 

Bahriye (Denizcilik) Nazırlığına da vekalet etmiş biridir. Devletin bu 

kadar üst makamlarına çıkartılmış olan birisi, Heyetle beraber Lo-

zan'da toprak ve tazminat talep edebilmişlerdir. Ermeniler burada, üç 

yüz bin zayiatımız oldu derken, daha sonra yalanlarını iyice abartarak 

bir milyon, beş milyon Ermeni katledildi gibi iddialar ortaya atmışlar-

dır.
24

 

Onları emperyalist amaçları doğrultusunda kullanan, yeni efendi-

lerinden güç alan Ermeniler’in bu uçuk iddiaları karşısında, O dö-

nemlerde Osmanlı’nın düşmanı olan Avrupalı devletlerin dahi Os-

manlı Devleti’nde en çok 1.300.000 Ermeni olduğunu kabul ettiklerini 

dikkate alırsak, Ermeni iddialarının ne derece asılsız olduğunu anla-

makta zorluk çekmeyiz. 

Geçmişte Osmanlı Devleti bugün de Türkiye Cumhuriyeti jeopo-

litik ve jeostratejik konumlarından dolayı çeşitli entrikaların çevrildiği 

bir alan olmuştur. Bu entrikaların en önemli özelliği, bölgeye hakim 

olan Türkiye’nin içten ve dıştan zayıflatılarak, gücünü azaltmak ve 

mümkünse parçalayarak kukla devletler meydana getirmektir.  

Ermeni sorunu da bu çerçevede ele alınmalı, Türk gençliği bu so-

run hakkında doğru bilgilerle donatılmalıdır. Kanımızca en büyük 

tehlike, toplumun propagandalardan etkilenerek suçluluk duygusuna 

 

24
 a.g.m., s. 396. 
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kapılmasıdır. Bu tür faaliyetler karşısında daima uyanık olan, milli bir-

lik ve beraberliğini bozacak uygulamalardan kaçınan ve gerekli müca-

dele bilincine erişmiş bir gençlik Türkiye Cumhuriyeti’nin güvencesi 

olacaktır. Burada en büyük görev eğitime ve medyaya düşmektedir. 

Propagandalar ve Eğitim 

19 ve 20. yüzyıllardaki Türk-Ermeni ilişkileri, yukarıda da belir-

tildiği gibi, bir ülkenin vatandaşlarından bir kısmının, dış güçlerin pi-

yonu olarak, kendi devletine başkaldırması, düşmanla işbirliğine gir-

mesi sonucunda olumsuz gelişmelere sahne olmuştur. Yukarıdaki bel-

gelerde sadece küçük bir kısmını örnek olarak sunduğumuz bu Er-

meni faaliyetlerine engel olmak için yapılan çalışmalar, Dünyada Er-

menilere soykırım yapıldığı şeklinde algılatılmaya gayret edilmiştir.  

Son dönemde Ermeni sorunu daha çok siyasi boyuta kaydırılmış, 

Türkiye’nin uluslararası alandaki çıkarları üzerine oyunlar oynan-

maya başlanmıştır. Bu amaçla çeşitli ülkelerin Parlamentolarında, si-

yasi kaygılarla Türkleri sözde soykırım ile suçlayan kararlar alınmak-

tadır. Hatta ifade özgürlüğünün savunuculuğunu yaptıklarını iddia 

eden sözde demokrasilerde bile Ermeni soykırımı yoktur demek suç 

sayılmakta ve tek taraflı propagandalar ile insanlar yönlendirilmekte-

dir. 

1980 yılında Erivan Üniversitesinde yayınlanmış olan “Antik çağ-

dan günümüze kadar Ermeni Halkının Tarihi” adlı esere baktığı-

mızda “1915-1916 Yıllarında Batı Ermenilerinin Soykırımı” adlı bir 

bölüm bulunmaktadır. Prof. M.G. Nersisyan’ın yazdığı bu bölümde şu 

ifadeler kullanılmıştır: 
25

 

“Birinci Dünya Savaşı yıllarında Ermeni halkı korkunç bir trajedi 

yaşadı: Jön Türk hükümeti Ermenilere karşı benzeri olmayan bir acıma-

sızlıkla, o zamana kadar görülmemiş kitlesel bir yok ediliş düzenlemişti. 

 

25
 G. H. Sarkisyan, T. H. Akopyan, A. G. Abramyan ve diğerleri; Düzenleyen Prof. M. 

G. Nersisyan, İstoriya Armyanskogo Naroda s drevneyshih vremyon do nashih dney 

(Antik çağdan günümüze kadar Ermeni Halkının Tarihi), Bölüm:3, Erivan 

Üniv.Yay., Erivan: 1980, s.s. 264-269. 
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Kırımlar, sadece Batı Ermenistan’da değil aynı zamanda tüm Türkiye’de 

gerçekleşmişti.  

… Ermeni meselesini tümüyle bitirmek için Jön Türkler, Ermeni hal-

kının fiziksel olarak yok edilmesini planlamıştır. Türk hükümeti ortaya çı-

kan dünya savaşını fırsat bilerek korkunç programlarını -Ermenilerin soy-

kırım (genocide) programını- yürütmek için karar almıştır.  

İlk kırımlar, 1914 yılının sonu ile 1915 yılının başlarında yapılmış-

tır. Başlangıçta bu kırımlar gizlice organize edilirdi. Ordu ve inşaat-yol 

yapımında kullanılacak işçilerin seferberliği bahanesiyle yetişkin erkek Er-

menilerin alımı yapılırdı, sonradan bunlar silahsızlandırılıp gizlice, ayrı 

gruplar hâlinde yok edilirdi. Bu dönemde, Rusya ile sınır bölgelerinde bu-

lunan Ermeni köylerinden yüzlercesi harap edilmiştir.  

Karşı gelebilecek Ermeni nüfusunun çoğunun sinsice imha edilmesin-

den sonra Jön Türkler, 1915 yılının ilkbaharında; sürgün kisvesi altında 

savunmasız sivillerin, masum insanların toplu katliamına başlayarak bir 

suç eylemi gerçekleştirmiştir. 1915 baharında Batı Ermeni nüfusunun, 

Suriye ve Mezopotamya çöllerine tehcir edilmesi emri verilmiştir. Bu emir, 

genel katliamı başlatmıştır. Kadın, çocuk ve yaşlıların kitlesel imhasına 

başlanmıştır. Ermeni nüfusun bir kısmı yaşadıkları yerlerde -köy ve şehir-

lerinde- diğerleri ise zorla sürgün edildikleri yollarda yok edilmiştir. 

Batı Ermeni nüfusun katliamı korkunç bir acımasızlıkla yürütüldü. 

Türk hükümeti yerel yönetimlere kararlı olmaları ve kimseye acımamaları 

talimatını vermiştir. Böylece, 1915 yılının Eylül ayında Türkiye İçişleri 

Bakanı Talat Bey; Halep Valisine telgrafla, bebeklere dahi acımadan tüm 

Ermeni nüfusunu ortadan kaldırması gerektiğini bildirmiştir. Pogromcu-

lar en barbar şekilde hareket etmişlerdir. İnsan kılığından çıkan cellâtlar, 

çocukları nehirlere atmış, kiliselerde kadın ve yaşlı insanları yakmış, kız-

ları da satmıştır. … 

Ermenilerin katliamı 1916 yılında da devam edilmiştir. Bu durum, 

Ermenilerin yaşadığı her bölgede, Batı Ermenistan ve Türkiye’nin her ye-

rinde görülmüştür. Türk makamları tarafından düzenlenen katliamın 
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kurbanlarının sayısı yaklaşık 1.500.000 (bir buçuk milyon) kişiye ulaşmış-

tır. Batı Ermenistan’ın yerli nüfusu bu şekilde yok edilmiştir…. 

…1915-1916 yıllarında Türk hükümeti yüz binlerce Ermeni’yi zorla 

Mezopotamya ve Suriye’ye sürmüştür. Birçoğu kıtlık ve salgın hastalık 

kurbanı olmuştur. Kurtulanlar; Suriye, Lübnan ve Mısır’a yerleşmiş, Av-

rupa ülkelerine ve Amerika’ya taşınmıştır. Sürgünde yaşayan Ermenilerin 

şartları çok çetindi. Birinci Dünya Savaşı sırasında, Rus askerlerinin yar-

dımı sayesinde birçok Batı Ermenileri katliamdan kaçarak Kafkasya’ya 

gelmeyi başarmıştır…. 

… On yıllar geçti. Ermeni halkı soykırımın masum kurbanlarının 

anısını kutsal bir şekilde muhafaza etmektedir. Sovyet Ermenistan’ın baş-

kenti Erivan’da, Ermeni Soykırımı kurbanları anısına görkemli bir anıt 

dikilmiştir. Mağdurların çocuk ve torunları hayatlarını kaybedenlerin 

anısına saygısını göstererek bulundukları her ülkede ve her zaman, insan-

lığa yönelik bu düşmanlığı protesto etmekte; ebedi alevin önünden kederli 

bir sessizlik içinde geçmektedirler.”  

Ermenistan’da okutulan ders kitaplarında da Türk–Ermeni ilişki-

leri aynı çekilde işlenmekte ve herhangi bir belgeye dayanmadan 

Türkler Ermenilere soykırım uygulayıp topraklarını ellerinden alan 

zalimler olarak tanıtılmaktadır.
26

 

Batı da da durum farklı değildir, emperyalist devletler piyonlarını 

kaybetmek istemediklerinden nedenle her fırsatta konuyu gündemde 

tutmaktadırlar. Ermenilerin ülkelerine karşı isyanını gözardı etmekte, 

isyana karşı alınan tedbirleri soykırım gibi göstermeye çalışmaktadır-

lar. General Harbord’un yaptığı araştırmalar sonunda Türklerin haklı 

olduğu yönünde hazırladığı rapor Amerika Birleşik Devletleri Hükü-

meti'ne sunulurken Amerikan gazetelerinde sözde Türklerin tüm ai-

 

26
 Salih Yılmaz, “Ermenistan Cumhuriyeti’nde Okutulan 10. Sınıf Tarih Ders Kita-

bında Türkler Aleyhine İfadeler Ve Sözde Ermeni Soykırımı”,Türk Dünyası Araştır-

maları Dergisi, S 177, 2008, ss.11-130, Yıldız Deveci Bozkuş, “Ermeni Tarih Ders 

Kitaplarında 1915 Olayları”, Tesam Akademi Dergisi, 2 (1), 2015, ss.89-105. 
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lesini öldürdüğü kendilerini de haremlaerine kattıkları kızların uy-

durma hikâyeleri yayınlanıyordu. Tabii ki Habur’dun raporu kongre 

arşivinde kalmış, yalan hikâyeler ise Müslümanların Hristiyanlara 

yaptıkları zulümler olarak aktarıldığından kamuoyu vicdanında yanlış 

ama derin izler bırakmıştır. Zaten propagandaların amacı da budur. 

Günümüzde de aynı şekilde devam etmektedir. 

Türkiye’deki durum ise farklı bir boyutta ilerlemektedir. Lozan 

Antlaşması ile tüm düşmanlıkları bir kenara bırakan Türkiye Cumhu-

riyeti, Ermenilerin ve Ermeniler üzerinden oynanan oyunların tekrar 

sorun olmaya başlamasından sonra konu üzerine eğilmeye başlamıştır. 

Geç kalınsa da, arşivlerin açılması ve bilimsel araştırmaların desteklen-

mesi sonucu önemli gelişmeler sağlanmıştır. Ancak, okullarda yetişen 

gençler yeterli bilinç sahibi olabiliyorlar mı? 

Sosyal Bilgiler Öğretmen adayları ve akademisyenlerle yapmış ol-

duğumuz anket çalışmasında öğretmen adaylarından %11’inin soykı-

rımın olduğunu düşündükleri %8’inin ise bu konuda bir fikre sahip 

olmadığı görülmüştür. Yine bu anket çalışmasında geri kalan %80 soy-

kırımın olmadığını belirtseler de verdikleri cevaplardan konu hak-

kında yeterli bilgi sahibi olmadıkları anlaşılmaktadır. Sosyal Bilgiler 

öğretmen adaylarından Yaklaşık %20’sinin Ermeni propagandaların-

dan etkilenmesine engel olamayan Türkiye’de eğitim sisteminde bir 

eksiklik olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle ankete katılan Akademis-

yenler konunun kapsamlı bir şekilde eğitim müfredatında yer alması 

görüşünde bulunmuş ve bunun etkili ve kalıcı bir kazanıma dönüştür-

mek gerektiğini vurgulamışlardır. “Akademisyen görüşlerinde ders-

lerde konu ile ilgili olarak meselenin tarihi, sosyolojik arka planı, gü-

nümüzdeki durumu, Ermeni tarihinin öğretimi, Türklerin gördüğü 

zulüm ve sıkıntılar, büyük devletlerin çıkarları için yaptığı uygulama-

lar, Osmanlının çözüm arama yolları gibi konuların derslerde anlatıl-

ması gerektiği görülmektedir. Akademisyenler Türk-Ermeni ilişkileri-

nin objektif, kapsamlı, bilimsel verilere dayalı, iki toplumun birbirini 
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tanıması ve husumetin kaldırılması, gerçeklerin göz önünde bulundu-

rulması, ön yargılardan bağımsız bir şekilde ele alınması gerektiğini 

belirtmişlerdir”
27

. 

SONUÇ 

19 ve 20. yüzyıllardaki Türk-Ermeni ilişkileri, yukarıda da belir-

tildiği gibi, bir ülkenin vatandaşlarından bir kısmının, dış güçlerin pi-

yonu olarak, kendi devletine başkaldırması, düşmanla işbirliğine gir-

mesi şeklinde gerçekleşmiştir. Bunu yaparlarken, amaçlarına hizmet 

edecek nüfus çoğunluğunu sağlayabilmek için Türkleri katletmekten, 

türlü eziyetler yapmaktan çekinmediler. Yukarıdaki belgelerde sadece 

küçük bir kısmını örnek olarak sunduğumuz bu Ermeni faaliyetlerine 

engel olmak için yapılan çalışmalar, dış dünyada Ermenilere soykırım 

yapıldığı şeklinde algılanmıştır.  

Ermeni sorunu, Türkiye açısından, Gümrü, Kars ve Lozan Ant-

laşmaları ile sona ermiş olarak kabul edilmiştir. Atatürk’ün “Yurtta 

Sulh, Cihanda Sulh!” ilkesi doğrultusunda eski düşmanlıklara son ve-

rilerek barış içinde yaşamak hedeflenmiştir. Bu amaçla gerek Erme-

nistan ile iyi ilişkiler kurulmasına gayret edilmiş, gerekse Türkiye sı-

nırları içindeki Ermeni vatandaşlara, azınlık statüsü verilerek barış or-

tamında yaşamaları sağlanmıştır.  

Ancak, Ermeniler, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgesinin önemli bir 

gücü olmasından rahatsız olan emperyalist güçlerin oyunlarına alet 

olmaya devam etmektedirler.  

Rus Yarbay Toverdohleyof, 1918’de kaleme aldığı anılarında “Er-

meniler rüzgar ektiler, fakat rüzgar ekenin fırtına biçeceğini unuttular”28
 diye 

 

27
 Cemal Avcı, Murat Tarhan, “Barış Eğitimi Kapsamında Sosyal Bilgiler Eğitimi ve 

Ermeni Meselesi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(US-

BES Özel Sayısı I), 2015, ss:1- 17. 

28
 ATASE, A:1/2, Dolap:10, G:4, K:401, Dosya:1578, F:1-12, 1-18; Askeri Tarih Bel-

geleri Dergisi, S 81, Ankara 1982, s.441-447. 
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yazmıştı. Bu söz, bu gün için de geçerlidir. Fakat unutulmaması gere-

ken şey, Ermeniler için de en güzel olanın, barış ortamında huzurlu 

bir şekilde yaşamak olduğudur.  

Gençlerini çevresindeki milletlere karşı düşmanca yetiştiren tarih 

eğitiminin en çarpıcı örneklerini Ermenistan’da görmekteyiz. Özel-

likle sözde soykırım iddialarını kullanarak Türk düşmanlığını körük-

leyen Ermenistan eğitim politikaları Türkiye’nin de içinde bulunduğu 

bölgede barışın ve huzurlu ortamın oluşmasına en büyük engellerden 

biridir. Ermenistan’ın bu tutumu Azerbaycan ile ilişkilerinde de uygu-

ladığını görmekteyiz. 

Türk gençliği bu sorun hakkında doğru bilgilerle donatılmalıdır. 

Kanımızca en büyük tehlike, toplumun propagandalardan etkilene-

rek suçluluk duygusuna kapılmasıdır. Bu tür faaliyetler karşısında da-

ima uyanık olan, milli birlik ve beraberliğini bozacak uygulamalardan 

kaçınan ve gerekli mücadele bilincine erişmiş bir gençlik Türkiye 

Cumhuriyeti’nin güvencesi olacaktır. İlköğretimden başlanarak veri-

lecek doğru bilgi ve beceri, sadece Ermeni sorununda değil, buna ben-

zer oluşumların engellenmesi açısından da önemli katkı yapacaktır.  
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