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Ermeni soykmm iddialan, Ermeni diasporasl tarafmdan 1965 yllmdan 
itibaren artarak dile getirilmektedir. Bu <;:abalar, 2015 yllmda, Ermeni
lerce kendilerine uygulandlgl iddia edilen soykmmm 100. Ylldonu
munde, Turkiye'ye bu olguyu kabul ettirilerek ta<;:landmlmak isten
mektedir . Bugune kadar, 18 ulusal parlamento, 50' den fazla yerel par
lamento ve A vrupa Parlamentosu Ermeni soykmmmi tammu;;hr. Hali
hazlrda degigik Ulkelerin parlamentolannda aym konuda, bekleyen ka
rar tasanlan bulunmaktadlr. 

Ermeni Meselesinin tarihi, hukuki, psikolojik ve siyasi degigik ve<;:
heleri vardlr. Ancak bunlann i<;:inde en onemlisi meselenin siyasi bo
yutudur. Bu a<;:ldan baklldlgmda 1915 olaylannm dogru bir gekilde yo
rumlanmasl ve ortaya konmasl fevkalade onemlidir. Massachusetts 
Universitesi-Amherts emekli profesorlerinden Guenter Lewy'nin The 
Armenian Massacres in Ottoman Turkey: A Disputed Genocide 
(OsmanhTurkiye'sinde Ermeni Katliamlan: Tarhgmah bir Soykmm) 
adh kitabmda bu konu son derece dengeli, bilimsel bir tahlile tabi tu
tulmaktadlr. Guenter Lewy kitabmda, hem Osmanh devletinin politi
kalanm elegtirilere tabi tutmasl, hem Ermenilerin tedhi;; hareketleri 
uzerine menfi dugunceler ifade etmesi, kitabm ne Turk yanhsl, ne Er
meni taraftan olarak tammlanmasml mumkun kIlmaktadlr. Ermeni me
selesi uzerine yazllan ingilizce yaymlarm <;:ogunun kolayhkla Ermeni 
taraftan olarak nitelendirilmesi mumkundur ve bu a<;:ldan, bahsi ge<;:en 
kitabm bu genig ve tarafgir literaturu duzeltici onemli bir katkl oldu
gunu soylemek mumkundur. 

Guenter Lewy'nin kitabl, Ermeni meselesi uzerine yazIlmlg en taraf
SIZ kitaplardan biridir. 1915 olaylanmn soykmm olarak tammlanama
yacagml vurgulamasl, kitabm Ermeni <;:evrelerce Turk yanhsl olarak 
elegtirilmesini de beraberinde getirmigtir. Internet uzerinden kitap sahgl 
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yapllan Amazon adh sitede bu tiir okuyucu yorumJan yer almaktadlr. 
Gen;;i kitap, Turk okuyuculan da tam manaslyla tatmin etmemi~tir. Er
menilerin ozeJ bir trajedi ve felakete maruz kaldlklanm yazmasl ve 
Musliimanlann da ean kapplanmn olmasma ragmen Ermeni kaYlpla
ny1a klyaslanamayaeagml, <;unku Ermenilerin sadeee hayatlanm degil, 
etnik bir eemaat 01arak varhklanm da kaybettiklerini vurgulamasl (s. 
241) Turk okuyueularmda rahatslzhga yol a<;abileeektir. 

Bu yakla:;-am akademik olarak da tatmin ediei degildir. Bah tarih ya
zlmmda, Turk1erin oldurulmu~ olmalannm daha az onemli, hatta 
onemsiz oldugu ~eklindeki fikri altyapmm bir yanslmasldlr. Bu konu
daki eksikligi tamamlaYICl temel eser Justin MeCarthy'nin Death and 
Exile: The Ethnic Cleansing of Ottoman Muslims'dir. Bu kitapta Profesor 
McCarthy 1821-1922 arasmda 5 milyon Turk ve Musliiman'In sava~lar, 
katliamlar ve hasta11k1ar sonueu Olmu~ oldugunu ve 5 milyon ki~inin 
de go<;men durumuna du~mu~ oldugunu yazmaktadlr. 

Tabi Lewy zaman zaman Turklerin de oldurulmu~ oldugunu vur
gulamakta ama nedense bu oliimlere Ermenilerin olumleriy1e aym 
onemi atfetmemektedir. 

Ermeni meselesinde uzerinde durulmasl gereken unsur, Ermenilerin 
aCl <;ekip <;ekmedikleri degit 1. Dunya Savas;} esnasmda iktidarda bulu
nan Jon Turklerin, vuku bulan Ermeni katliam1anm onceden tasarlaml~ 
olup olmadlgldlr. Yani onemli olan konu Osmanh Devleti'nin resmi 
politikasl olarak Ermeni milletini soykmma tabi tutmak kash ve niyeti
nin var olup olmadlgl olgusudur. Kitabm temel iddiasl, Osmanh impa
ratorlugu'nda ittihat ve Terakki iktidan doneminde oneeden tasarlan
ml~ (premeditated) bir soykmm olmadlgl yonundedir. (s. ix). Lewy, mer
kezi hukumetin 1915-1916 tarihleri arasmdaki katliamlardan sorumlu 
olduklanm kamtlayaeak bir vesikamn bulunmadlgml kaydetmektedir. 

Lewy, Dogu Anadolu'daki vilayetleri Ermeni vilayetleri olarak ta
mmlamaktadlr ki, bu tammlama tarihi/ demografik olarak dogru degil
dir, zira 0 bolgede ya;;ayan Ermenilerin nufusunun bolgede ya§ayan 
Turk/Musluman unsurun nUfusuna klyasla smlrh oldugu bilinmekte
dir. Lewy'nin Turk<;e yer isimlerine gerekli ozeni gostermemesi ve 
ge<;mi;;te yazan misyonerlerin ozensiz yazlmlanm kullanmasl, kitap 
a<;lsmdan bir ba~ka olumsuzluktur. Aym durum ozel isimler i<;in de ge
<;edidir. Omegin, Cemal Pa~a' dan bahsederken Djemal yazmasl, istan
bul i<;in Constantinople veya Mersin i<;in Mersina sozeuklerini kullan
maSI, aynca "Musliiman fanatizminin merkezi olan Bitlis" (s. 23) gibi 
ifadelere yazlmmda yer vermesi Lewy'nin oryantalist gelenegin yargl
laYlcl uslubunu benimsemi~ oldugunu gostermektedir. 

Profesor Lewy kitabm ara~hrmasl i<;in Berlin'deki Alman Dl~igleri 
Bakanhgl'nm ar~ivlerinden, Londra'daki Public Record Ofjice'ten ve 
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Washington'daki National Archives'dan yararlandlgml ve buralardaki 
belgelerin aSllJanna bakhgmda, hem Ttirk hem de Ermeni tarih<;:ilerin, 
bu belgelerden sadece if,ilerint' gelen boltimleri aldlklanm ve bazl kl
slmlan gormezden geldiklerini farkettigini ifade etmektedir. 

Kitaba, Ermeni meselesinin tarihi arka plamyla baf,ilayan yazar, on
celikle Osmanh tarih yazlmmda 93 Harbi diye bilinen, 1877-1878 Os
manh-Rus SaVaf,il tizerinde durmaktadlr. Lewy savaf,i esnasmda, Dogu 
Anadolu'yu i;;gal eden Rus ordusunun baf,imda Mikayel Loris Melikov 
(Melikyan) admda bir Rusya Ermeni'sinin bulundugunu, Rus ordu
sunda bir<;:ok Ermeni'nin yer aldlgml, ancak, asIl onemlisinin Anadolu 
Ermenilerinin if,igal ordusuna rehberlik ettikleri oldugunu vurgula
maktadlr. 

SaVaf,illt ardmdan 2 Mart 1878 tarihinde imzalanan Ayestafanos 
Antla§>masl'nm 16. Maddesi'ne gore Bab-l Ali, Ermenilerce oturulan vi
layetlerde reform yapmaYl kabul etmi~ ve onlan Kiirtlere ve ~erkezlere 
kar~l korumaYl taahhUt etmif,itir. Osmanh Devleti bu anla$mayla, "Er
meni b<.11geleri" olan Kars, Ardahan ve Karadeniz !imam Batum ~ehrini 
Ruslara terk etmek zorunda kalml~t1r. 

Ayestafanos Anlaf,imasl'yla Rusya'mn pek <;:ok kazamm elde ettigini 
goren ingiltere bu durumdan rahatslzhk duyarak 13 Temmuz 1878'te 
Berlin Antla~masl'mn imzalanmasma on ayak olmu~tur. Adlge<;:en ant
laf;>ma, Rusya gtidtimtindeki Bulgar devieti projesinden vazge<;:iyor, an
cak Slrbistan, Karadag ve Romanya'ya baglmslzhklanm kazandmyor 
ve Bosna-Hersek'in Avusturya tarafmdan idare edilmesini kararlaf;>hn
yordu. 

Bu olaylann sonucu olarak A vrupah gti<;:lerin Ermeni meselesine 
mtidahil olmaya ba~lamasl Osmanh Devlet adamlanm endif;>eye sevk 
etmif;>tir. Zira biliyorlardl ki, reform talepleri ozerkligi, ozerklik de ba
gnnslzhgl getirmekteydi. 

Ermenilerin geleneksel dostu olan James Bryce dahi, ki 1916 sene
sinde Arnold Toynbee ile Mavi Kitabl kale me alacaktlr, 1896 yllmda eger 
Berlin Antlaf;>masl olmasaydl , Ermenilerin son iki Ylldaki katliamlara 
maruz kalmayacaklanm, <;:tinkti Dtivel-i Muazzama'nm mtidahaleleri
nin Padif;>ah Abdtilhamit'in ku~kulanm arhrdlgml yazacakhr. (s. 8-9). 

Nitekim, Osmanhlarm f;>iiphelerinin bOf;>una olmadlgmm bir baf;>ka 
kamh 1878 Berlin Kongresi'ne Ermenilerin sozciisii olarak katllan Ba~
piskopos Mlglfdl<;: Kmmyan'm, yazdIgl dilek<;:elerde ve yaphgl konuf;>
malarda ozgiirliik tale"9inde ve bu amaca ulaf;>mak i<;:in silahh miicadele 
<;:agnsmda bulunmuf;> olmasldlr. (s.9-1O) Biitiin bunlara tepki olarak, 
1891 yllmda, Dogu Anadolu'dan toplanan askerlerle Hamidiye Alaylan 
kurulmuf,itur. 
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Tabii,asll silahh mucadele, 1887 ylhnda isvic;re'nin Cenevre ~eh
rinde Hmc;ak (~an) Partisi ve 1890'da Rusya kontroli.indeki Tiflis ~eh
rinde kuru Ian Ta:;;naksutyun (Federasyon) Partisi'nin faaliyete gec;me
siyle ba~layacaktIr. Her iki partinin de ttiztikleri incelendiginde ve teror 
uygulamalarma baklldlgmda silah yoluyla Ermenistan'm baglmslzhgml 
hedefledikleri aC;lkc;a gortilebilecektir. Bu donemde aynca kitap, risale 
ve makaleler yoluyla Turkiye'nin Ermenilere mezalim yaphgl propa
gandasl yapllmaktadlr. 

Hmc;ak Partisinin onayak oldugu 1894 Sason ayaklanmasl ile bar;;la
yan isyan hareketi daha somaki c;ahr;;malann onctisu olmur;;tur. Bu 
olaylardaki temel hedef, Musli.imanlan tahrik ederek Ermenilerin kat
ledilmelerini saglamak ve boylece A vrupahlann onlan kurtarmak ic;in 
mudahale etmelerinin zeminini hazlrlamak olmur;;tur. 

Burada, William Langer tarafmdan ifade edilen provokasyon tezi 
Justin McCarthy tarafmdan da kabul edilmir;;tir. Richard Hovannisian 
ve Ronald Crigor Suny bu konuda gereksiz bir tepki gostermekte ve 
savunmaya gec;mektedirler. Ermeni komitecilerin btiytik gtic;lerin mu
dahalesini getirme c;abasl son derece aC;lk bir r;;ekilde belgelenmir;;tir. 
Robert Kolej'in kurucusu Cyrus Hamlin'e bir Ermeni komiteci tarafm
dan A vrupah guc;Ierinin mudahalesini saglamak ic;in Mtisli.imanlan 
tahrik ettiklerine dair itiraf buna en gtizel ornegi ter;;kil etmektedir. in
giltere'nin Erzurum Bar;;konsolosu Robert Craves de benzer gozlem
lerde bulunmur;;tur. DolaYlslyla Lewy, Ermenilerin sadece kendilerini 
savunmadlklanm, bunun yamnda provakatif eylemlerde bulunduklan 
sonucuna varmlr;;hr. (s. 19) 

Hmc;ak mensuplanmn bar;;kentte organize ettigi 1895 gosterileri Av
rupahlarm reform onerilerini desteklemek ic;in yapllmlr;; ve C;lkan oIay
lar sonucu 60 Ermeni ve 15 jandarma olmtir;;ttir. 1896 Osmanh Bankasl
mn ele gec;irilmesi, Van ve Zeytun isyanlanm C;lkaranlar hep A vrupah 
konsoloslann araya girmesi sonucu affedilmir;;ler ve Ulke dlr;;ma C;lkanl
mIr;;lardlr. 1895-1896 yIllanndaki isyanlar sonucu Osmanh kaynaklarma 
gore 13.000, Alman Buyukelc;iliginin raporlanna gore 60.000 Ermeni 
hayahm kaybetmir;;tir. Ancak burada vurgulanmasl gereken en onemli 
unsur, Alman Buyi.ikelc;i1iginin olaylar hakkmdaki raporunun Osmanh 
hukumetinin Ermenilerin oldurUlmesi r;;eklinde bir emrinin var olma
dIgI r;;eklindeki yorumudur. 

Bu tarihten soma arahklarla Birinci Dunya Savar;;mm sonuna kadar, 
hatta 1921'e Kadar uzanan c;ahr;;malar silsilesi vuku bulmur;;tur. Orne gin, 
1897'de 250 Tar;;nak militam Van'daki Ktirt ar;;iretlerine saldlfmIr;;hr. 
1904'te Andranik ve Murat gibi c;eteciler Sason'da saldmlarda bulun
mu~:;lardlr. 1905 yllmda Sultan II. AbdUlhamit' e bar;;anslz bir suikast gi
rir;;imi yapllmIr;;hr. 
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I. Jon Turk Kongresi'nde ittihat ve Terakki Cemiyeti ile istibdat reji
mine kar~l it;;birligi yapan Tat;;naklar, 1913'te Kostence ~ehrindeki kong
relerinde Talat Par;;a'Yl 6ldurmeye karar vermi~;;lerdir. Dolaylslyla, II. 
Abdulhamit'e karga Ta~naklar ile ittihat ve Terakki Cemiyeti arasmdaki 
ge<;;i<;:i ir;;birligi klsa omurlu olmu~tur. 

1. Dunya Sava~l'nda hemen once Avrupah gu<;;lerce hazlrlanan bir 
plana gore, Ermeni vilayetleri oldugu iddia edilen 6 vilayetin (vilayeH 
sitte) Hlristiyan veya Avrupah bir vali yonetiminde tek bir vilayet ola
rak birle~tirilmesi ve bu bolgeye ozerklik verilmesi ongorUlmekteydi. 
Rusya'nm te~viki ve Fransa ve ingiltere'nin onaYl He Osmanh'ya em
poze edilen bu plan, 8 ~ubat 1914'te imzalanmlf,;tlr. Ancak bu plan, 
Arahk aymda savat;; <;;lkmca uygulanamamlt;;hr. Bu reform plammn uy
gulanmasl Ermeni baglmslzhgml getirecekti, <;;unku Balkanlar'daki 
benzer projeler Osmanh imparatorlugu'nun 0 topraklan kaybetmesi 
sonucunu dogurmu~tu. 

Lewy'nin Ermeni meselesi literaturuneen onemli katklsl, Ermeni 
iddialarmm <;;uruk temellere dayandlgml vurgulamasldlr. Lewy kita
bmda, Ziya Gokalp'm lrk<;;l olarak tammlanmasl, Talat Pa~a'nm Erme
nilerin oldurUlmeleri i<;;in gizli telgrafI oldugunun iddia edilmesinin 
tamamiyle yanhr;; bilgilere dayandlgml ve tarihin <;;arplhlmasl oldugunu 
ifade etmektedir. (s. 44-45). Aynca Ermeni iddialanmn u<;; temel tar;;l 
olarak nitelenebilecek olan Nairn Bey'in Amlan, Te§kilat-l Mahsusa'nm 
katliamlardaki roW ve 1919-1922 arasmda istanbul'da toplanan Divan-l 
Harb-i Orfiler, kesinlikle merkezi hukumetin Ermenilerin yok edilme
sinin planlaYlclsl ve uygulaYlClsl olmadlgmm kamtl oldugunu ifade 
etmektedir. Divan-l Harb-i Orfiler, ittihat ve Terakki'nin iktidardan 
du~mesi sonucu i~galci gu<;;lerin basklsl ve intikam gudiisiiyle hareket 
eden iktidardaki Hiirriyet ve itilaf Partisi'nin hesap sorma niyetlerinin 
sonucu olarak kararlar vermi§ ve onceki hukiimeti Ermeni katliaml 
yapmakla su<;;laml§hr. Bir Osmanh memuru olan Nairn Bey'in amlan, 
Andonian tarafmdan satm almml~, daha soma da Bogos Nubar Pa§a ta
rafmdan propaganda ama<;;h kullamlml~hr. Bu amlann sahte oldugu 
§uphe gotlirmez bir §ekilde kamtlanml§hr. Te~kilaH Mahsusa iizerine 
doktora tezini yazan Philip Stoddard bu kurulu~un tehcirde bir roW 
olmadlgml yazmaktadlr. Biitlin bunlarm l~lgmda Guenter Lewy, Er
meni iddialarmm dayandlgl ii<;; temel unsurun da mesnetsizligini ifade 
etmektedir. Diger taraftan Lewy, misyonerlerin ve konsolosluk rapor
lanmn yanh olduklanm, sadece iddialar ic,;erdigini ve bunlarm Vahakn 
Dadrian gibi akademisyenler tarafmdan <;;arplhlarak sunuldugunu, do
laYlsJYla bu ki~ilerin akademik etigi ihlal ettiklerini, Mavi Kitap'm dedi
kodulara dayandlgml, Biiyiikel<;i Morgenthau'nun propaganda yaph
gmm Profesor Heath Lowry tarafmdan kamtlandlgml vurgulamaktadlr. 
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Sava~ esnasmda her iki tarafm da <;ok vah~ice davrandlgml, Os
manh/nm isyanlara <;ok sert tepki gosterdigini, ancak meselenin Turkler 
ic;in hayatta kalma mikadelesi oldugunu vurgulayan yazar, Ermeni 
isyanlannm tarihi arka planmm anla~rlmasl ge1'ektigi uzerinde dur
maktacbr. 

24 Nisan 1915'te istanbul'da 2000 eivannda Ermeni politikael, gaze
teci, dokto1' tutuklannll~tJ1'. 27 MaYls'ta ise tchcir karan aJmml~ ve Van, 
Bitlis, Erzurum vilayetlerinde, Adana, Mersin livalarmda (~chir mer
kezleri haric;), Mara~ Sancagl'nda (~ehi1' merkezi ha1'ic;) yerle~ik him 
Ermenilerin Musul vilayetine ve Zo1' saneagma zorunlu go<;e (tehcir) 
tabi tutulmalanna kara1' verilmj~tir. 

Kitapta Lewy, tehcir giize1'gahml ve yol esnasmda olan olaylan ay
nntlh bi1' ~ekilde tasvir etmektedir. Dahiliye Nezareti 14 Temmuz tari
hinde Erzurum-Erzinean a1'asmda 500 Ermeni'nin katledildigine dair 
kendisine gelen bilgiler dogrultusunda benzer olaylara musamaha 
gosterilmemesi yonunde yereJ makamJarm dikkatini <;ekmigtir. (s. 163). 
Aym donemde, Harput vilayetini mezbaha vilayeti olarak tammlayan 
Konsolos Davis, katliamlan bizzat gormedigini ancak binleree eesetle 
kar~1laghgm1 ve cinayetlerin esasen Kurtler ta1'afmdan yaplldlglm Bu
yiikelc;i Morgenthau'ya bildirmi~tir. (s. 174) Aneak, Tuneelilerin, I-I1ris
tiyanlara dost<;a bakan Alevi mezhebinden olduklanndan dolaYl, E1'
menileri koruduklanm da eklemi~tir. (s. 176). Aneak Lewy'nin ABD 
Konsolosu Davis hakkmdaki yorumu, adlge<;enin tarafslz olmadlgl 
geklindedir. $oyle ki, Urfa'da Ermenilerin devrimci tegkilatlannm 01-
mad1gml yazan Davis'e ragmen, komitecilerin Ermeni mahallesinde 16 
giin boyunca Turk askerleri ile <;ahghgl bilinen bir gen;ektir. 

1915 olaylarmda Osmanh Devleti'nin Ermeni cemaatini kiilliyen yok 
etme plam oimadlgmm en onemli gostergelerinden birisi, Ermenilerin 
ba~kent istanbul'da yagamaya devam etmeleridir. Hitler AI
manya'smda Yahudilerin rahat bir gekilde Berlin'de ya§amaya devam 
etmelerinin mumkiin olmayacagl son derece apkhr. (204, sayfa numa
raS1 ml?) 

Sava~ doneminde Ulkenin dogusunu i~gal eden Ruslara yardlm 
eden ve Turk ordusunun ikmal yollanm kesen, koylerini basan Ermeni 
vatanda~lann bolge dl~ma gonderilmeleri askeri zaruretten dogmu~tur. 
Ancak onUm imha etme fikrinin olmadlgmm bir ba~ka gostergesi 01a
rak Cema1 Pa~a!nm Suriye'ye varml~ olan Ermenilere yemek saglamasl, 
i~ bulmasl ve hastaneler a<;hrmasl ornek verilebilir. Bu yardlmlar devlet 
adamlanmn iyi niyetleri arasmda sayllabilir. 

Bu donemdeki kar§lhkh <;ah~malann sonueu olarak Ermeniler 
642.000 kaYlp vermi~tir ki bu da nUfuslannm yiizde 37'sine tekabUl et-
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mektedir. Diger bir deyif;>le, savaf;>tan once 1.750.000 olan Ermeni nu
fusu, savaf;>tan soma 1.1OS.000'e dUflmufltur. 

Yazara gorE', Ermeni Meselesi'nde uzerinde durulmasl gereken en 
onemli unsur Ermenilerin an <;:ekip <;:ekmedikleri degil, 1. Dunya Savafll 
esnasmda iktidarda bulunan Jon Turklerin vuku bulan Ermeni 
katliamlanm onceden tasarlamlfl olup olmadlgldlr. Kendisinin vardlgl 
sonw;:, Osmanh Devleti'nin resmi politikasl olarak Ermeni milletini 
soykmma tabi tutmak niyetinin olmadIgldlr. Yani kitabm temel iddiasl 
Osmanh imparatorlugu'nda ittihat ve Terakki iktidan doneminde on
ceden tasarlanmlf;> (premeditation) bir soykmm olmadlgl yonundedir. (ix, 
sayfa numaraSl ml?). 

Lewy'e gore, merkezi hukumetin 1915-1916 tarihleri arasmdaki kat
liamlardan sorumlu olduklanm kamtlayacak herhangi bir vesika bu
lunmamlf;>hr. Varolan belgeler ya sahte ya da guvenilirligi ~uphelidir. 
Savaf;> bolgesinde bulunan Bahli iilkelerinin konsolosluk rap orlan ise 
konsolosluk mensuplan tarafmdan yapllan yuzeysel gozlemleri kap
samaktadlr. 

Guenter Lewy aynca, Ermenilerin ve onlann goruf;>lerini benimseyen 
yazarlarm Turk sivilleri ve askerleri arasmdaki <;:ok yuksek can kaybma 
tamamen gozlerini kapamlf;> olduklanm vurgulamlf;>hr. Aynca ihmal, 
hastahk ve ac;;hk yuzunden vuku bulan olUmler de gormezden gelin
mif;>tir. (s. 250). 

Bu arada ifade edilmesi gereken birka<;: nokta daha vardlr. istanbul, 
izmir ve Halep'teki Ermeniler buyuk ol<;:ude tehcirden masun tutul
mUf;>lardlr. Dogu ve Orta Anadolu'dan tehcir edilen Ermenilerin nihai 
hedefleri olan Zor vilayetine yuruyerek gitmelerinin sebebi bu bolge
lerde tren yolunun val' olmamaSldlr. Halbuki Bah Anadolu ve <::uku
rova bolgelel'inden tehcil' edilenlel' trenle sevkedilmif;>lerdir. Bil' baf;>ka 
nokta, Protestan ve Katolik Ermenilerin onemli bil' klsmmm tehcir 
edilmemif;> olmalandlr. Kitap aynca, tehcir konusunu anlahrken f;>U yo
rumu da yapmlf;>hr: Dogu'da Kurt ve <::erkez <;:etelerinin saldmsma ug
rayan Ermeniler, <::ukurova'da Kurt nufusunun az olmasl nedeniyle 
ciddi katliamlara maruz kalmamlf;>hr. ~imdiki Suriye'de bulunan Ras 
ul-ayn kasabasmda, savaf;>tan once bir<;:ok Ermeni'nin yaf;>amakta oldugu 
bilinmektedir. Ancak onemli bir klsml orada yaf;>ayan <::erkezler tara
fmdan katledilmif;>lerdir. Dolaylslyla tehcir farkh bolgelerde farkh so
nw;:lar vermif;'tir. 

Hukumetin tehcir uygulanmasl konusundaki kararnameleri iyi ni
yetle hazlrlamlf;> oldugundan yazann f;'uphesi yoktur. Bununla birlikte 
yaza1', tehci1'e maruz kalanlann korunmasmm Osmanh burokrasisinin 
kabiliyetlerinin otesinde oldugunu, sevk if;>lemi i<;:in yeterince a1'a<;: 01-
madlglm, sevke tabi tutulanlann beslenmele1'i ic;;in yete1'li yiyecek bu-
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lunmadlgml vurgulamaktadlr. Ancak ~u da unutulmamahdlr ki, zama
nm hukumeti kendi askerlerini bile beslemekten acizdi. 

Lewy'e gore Ermeniler kurban olmakla beraber, olaylann <;lkma
smda ve ba:;;lanna gelenler konusunda <;ok da masum degillerdi, belli 
ol<;iilerde olaylan tahrik etmi~lerdi. Lewy'e gore, Osmanh iktidannm 
temel su<;u beceriksiz veya ehil olmamakh. 

Osmanh hukumetinin dolayh bir sorumlulugu olmakla beraber su<;, 
sw;u i~leyenbireylere ait olmahdlr ki, burada tamamen Turk devletinin 
veya Turk milletinin su<;lanmasl kabul edilemez bir durumdur. Erme
niler 1. Dunya Sava~l'nda sava~an taraftI. Nitekim Franslz DI~i:;;leri Ba
kam'na mektup yazan Bogos Nubar Paf;la, Turklere karf;ll Ermenilerin 
Franslzlar, ingilizler ve Ruslarla beraber sava~hklanm savunmakta, 
dolaYlslyla ayncahkh bir muameleye tabi tutulmalan geregi uzerinde 
durmaktaydl. 

Kitabl bitirirken yazar, Ermeni meselesinde en onemli gorevin tarihi 
siyaset<;ilerin ve af;llrI unsurlann elinden kurtarmak oldugunu Hade et
mektedir. 

Sonw; olarak kitap tarafslz bir akademisyen kimligiyle yazllml:;;tlr ve 
temel hedef olarak hakikatin ortaya <;lkanlmasl konulmuf;ltur. Ciddi bir 
<;ah:;;ma olan bu kitabm bir an once Turk<;e'ye terciime edilmesinde 
fayda vardlr. byle goziikiiyor ki, akademik bir konu olmakla beraber 
zamanla daha <;ok siyasi bir mesele haline donu:;;en Ermeni Sorunu 
farkh platformlarda tarhf;lllmaya ve Turkiye uzerinde baskl araCl olarak 
kullamlmaya devam edecektir. Ancak :;;u da unutulmamahdlr ki, tari
hiyle yuzle:;;en bir Turkiye, sadece Ermenilerin trajedisini de gil, kendi 
atalanmn da katliamlara ve surgunlere maruz kaldlgml gorecektir. Bu 
durumun sonu<;lanmn bugunden ne olacagml kestirmek zordur. 
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