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Özet
Osmanl Devleti’nin, ülke güvenliini salayabilmek ve hükümet otoritesini
sürdürebilmek için, 27 Mays 1915 tarihinde alarak uygulamaya koyduu sevk ve iskân
(tehcir) kanunundan sonra Türklerin, Anadolu’da yaayan Ermenilere kar “yok etme”
kampanyas yürüttüü eklinde youn bir propaganda faaliyeti balatlr. Ermeniler ve
onlara arka çkanlar, 1915 ylnda 800.000 - 1.000.000 Ermeni’nin katledildiini
ortaya atarlar. Nitekim günümüzde Ermeni soykrm iddialarna dayanak tekil eden
kaynaklar, söz konusu dönemde kaleme alnan yanl çalmalar ya da duygusal gazete
haberlerinden ibarettir.
Oysa 1916 ylnda Ermeniler tarafndan Moskova’da haftalk yaymlanan “Ermeni
Belleteni” adl dergide, Birinci Dünya Sava srasndaki Ermeni kayplar üzerine
aratrma-inceleme yazlar yaymlanr. Ermenilerin kaleme ald bu yazlarda, 1915 ve
1916 yllarnda ortaya atlan Ermeni kayplarna ilikin saylarn, gerçeklerin çok ötesinde
olduu, zira dou Anadolu vilayetlerinin Ruslarn eline geçmesi üzerine sa kalan
Ermenilerin saysnn, tahmin edilen rakamlarn çok üzerinde bulunduuna dikkat çekilir.
Keza, Ermeni kayplarna ilikin ortaya atlan ilk abartl saylarn nedeninin, bu
dönemde Ermeni çevrelerinde “büyük bir gerilim ve sinir hâkim olmasndan”
kaynakland üzerinde durulur.
Ermeni yaync Arak Çobanyan, yok edildii ileri sürülen Ermenilere dair ortaya
atlan saylarn “uzaktan bildirilen abartl rakamlar olduunu” kabul eder. Çobanyan,
“Benzer bütün krizlerde, abartlma kaçnlmazdr. Felaket henüz sonuna kadar
kestirilememektedir… Ancak Türkiye’de Ermenilerin yok edildii gerçek deildir” diyerek,
sava döneminde öne sürülen saylarn önyargl, tahmini ve oldukça abartlm olduunu
ortaya koyar. Ermeni kayplarna ilikin ortaya atlan saylarn çok abartl olduu ve
Ermenilerin yok edilmedikleri, baka Ermeni kaynaklarnn yan sra Rus ariv
belgelerince de sabittir. Bu arada Ermeni kaynaklar, sava döneminde Anadolu’da
Müslüman kayplarnn, Ermenilerden çok daha fazla olduuna dikkat çekerler.
Anahtar kelimeler: Ermeni Belleteni (Armyanskiy Vestnik), Ermeni nüfusu,
Ermeni kayplar, Müslüman kayplar, abartl saylar
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Birinci Dünya Sava dönemindeki Ermeni kaynaklarnn verdikleri bilgiler,
soykrm iddialarnn açkla kavuturulabilmesi açsndan büyük önem
tamaktadr. Bu balamda, Ermeni önderlerince Moskova’da haftalk olarak
yaymlanan Armyanskiy Vestnik (Ermeni Belleteni) adl dergide kaleme alnan
yazlar, soykrm savlarn çürüten bilgiler vermektedir. Sava döneminde bata
Kafkasya cephesi ile Türkiye ve dier ülkelerden Ermeni kayplarna ilikin elde
elden verilerin, söz konusu dergide deerlendirildii görülmektedir. Bu dergide,
günümüzde dünya kamuoyunu megul eden 1.500.000 Ermeni’nin soykrma
uratld ezberini bozan yazlarn kaleme alnd dikkat çekmektedir.
Ocak 1916’da yaymlanan Armyanskiy Vestnik’in ilk saysnda, dünyadaki
Ermeni nüfusunun yarsnn Türkiye’de dier yarsnn ise Rusya’da yaad
ifade edilir. Ayrca, her iki ülkede de 2.000.000’u aan Ermeni nüfusu olduu
ileri sürülür1. Oysa Osmanl Devleti’nin 1914 tarihli resmî nüfus verilerine
göre, sava öncesi Türkiye’de yaayan Gregoryen Ermenilerin nüfusu
1.161.169, Katolik Ermenilerin says 67.838 olmak üzere toplam Ermeni
nüfusu 1.229.007 kiiden oluur. Türkiye’deki Protestanlarn nüfusu ise, 65.844
kiidir. Ermenilerin dnda, baka milletlerden Protestanlarn olduu
bilinmekle beraber, bu din mensuplarnn tamamnn Ermeni olduu
varsayldnda, Osmanl Devleti’ndeki toplam Ermeni nüfusu, 1.294.851 kiiye
ular2.
Rusya çileri Bakanl’na bal Merkezi statistik Komisyonu’nun
yaymlam olduu 1914 istatistik yllnda, Rusya’da yaayan Ermenilerin
nüfusunun 1.300.000’e yaklam olduu ifade edilir3. 20 Mart (2 Nisan) 1914
tarih ve 2717 say ile Kafkasya Genel Valiliine gönderilen bir yazda ise,
ülkede yaayan Ermenilerin saylarnn acilen Rusya Dinî ler daresine
bildirilmesi talep edilir. Bu yazya verilen cevapta, Rusya’daki Ermenilerin
1.190.381 kii olduu bildirilir4. Rus resmî makamlarnca ülkede yaayan
Ermenilerin saysna ilikin olarak farkl rakamlar verilmekle birlikte, Rus
Ermenilerinin nüfusunun 1.200.000 ile 1.300.000 arasnda olduu
anlalmaktadr. Bu durumda Armyanskiy Vestnik dergisinde, hem Osmanl hem
de Rusya Ermenilerinin nüfuslarnn oldukça abartld görülmektedir. Bu
dönemde Ermeni yazarlarn, nüfuslarna dair abartl saylar ortaya atmalarnn
nedeni, sava srasndaki kayplarn fazla gösterebilmek için bavurduklar bir
yöntemdir.
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 i     [Armyanskiy Vestnik], No:1, 1916, s.4.
Memalik-i Osmaniyenin 1330 Senesi Nüfus statistii, Dâhiliye Nezareti, Sicil-i Nüfus dare-i
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3   i     i 1914 .,  i
        
...,   , 1915, c.67 [Statisticheskiy Yezhegodnik Rossii 1914 g., zdaniye Tsentralnago
Statisticheskago Komiteta M.V.D., Petrograd, 1915, s.67.]
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Zira Osmanl Devleti, 24 Nisan 1915 tarihinde Ermeni komitelerinin
kapatlmas ve liderlerinin tutuklanmas kararn alr. 27 Mays 1915 tarihinde
ise Osmanl Devleti’nin, ülke güvenliini salayabilmek ve hükümet otoritesini
sürdürebilmek için, uygulamaya koyduu sevk ve iskân (tehcir) kanunundan
sonra bir ksm çevreler, Türklerin Anadolu’da yaayan Ermenilere kar “yok
etme” kampanyas balattklar eklinde youn bir propaganda faaliyeti
balatrlar.
Nitekim Armyanskiy Vestnik’in ilk saysnda, 1916 Ocak ay itibaryla
500.000 – 700.000 arasnda Ermeni’nin kesildii ileri sürülür. Ayrca,
Türkiye’de tarihin en büyük katliamnn gerçekletii iddia edilir5. 10 (23) Mays
1916 tarihinde St. Petersburg’da düzenlenen ve farkl ehirler ile yurt dndan
gelen 150 kiinin katld Ermeni Kongresinde ise, Kongre bakanlna
seçilen S. G. Mamikonyan, 600.000 – 700.000 Ermeni’nin katledildiini öne
sürer6. Keza derginin 1916 yl Mays saysnda da 600.000 Ermeni’nin
katledildii ortaya atlr7.
14 Temmuz 1917 tarihinde talyan Pro Armenia8 Komisyonu Bakan
Juliano Ferro tarafndan Rusya Dileri Bakan ile Ermeni Mak9 gazetesi
editörüne gönderilen bir yazda Ermenilerin, tilaf Devletleri’ne yardmc
olduklar Birinci Dünya Sava’nda 600.000 kii kayp verdikleri ileri sürülür10.
Armyanskiy Vestnik adl derginin ikinci saysnda, Sofya’da Ermenilerce
yaymlanan Ermenistan gazetesinin, sava dönemindeki kayplara dair verdii
saylar üzerinde durulur. Verilen saylara göre öldürülen, tehcir edilen ve
slamiyet’e geçen Ermenilerin 835.600 kii olduu iddia edilir11. Osmanl
Devleti’nin güney vilayetlerine tehcir edilenler ile ihtida eden Ermenilerin de
ayn grupta verildii dikkate alndnda, ileri sürülen saydan Ermeni
kayplarnn tespiti pek mümkün olamamaktadr. Bununla birlikte, tehcire tabi
tutulanlarn yaklak 500.000 kii olduu bilindiinden, buna birde ihtida etmek
suretiyle yaadklar yerlerde kalan Ermenilerin ilave edilmesi durumunda –
Ermeni kaynaklar Müslüman olanlar yüz binler ile ifade etmektedirler –
Ermeni kayplarna ilikin yukarda ileri sürülen mulâk say, biraz
aydnlanmaktadr.
Armyanskiy Vestnik’in 1916’da yaymlanan 5. saysndaki bayazda, Alman
Doktor Lepsius’un Mezopotamya ve Arabistan topraklarnda 500.000 Ermeni’nin
yaadklarn bildirdii anlalmaktadr12. Derginin ayn saysnda “Mezopotamya’ya
Sürülenler 500.000” balkl bir yazda da, sviçre’de bulunan Lepsius’un,
5

Armyanskiy Vestnik, No:1, 1916, s.16.
Armyanskiy Vestnik, No:17, 1916, s.11; Armyanskiy Vestnik, No:21, 1916, s.21.
7 Armyanskiy Vestnik, No:16, 1916, s.11.
8 talya’da Ermeni sempatizanlar tarafndan kurulmu bir topluluk. Bu topluluk, Pro Armenia
isminde bir de gazete yaymlamtr.
9 Tiflis’te Ermenice yaymlanan gazetedir.
10 Armyanskiy Vestnik, No:35-36, 1917, s.20; Armyanskiy Vestnik, No:43-44, 1917, s.22-23.
11 Armyanskiy Vestnik, No:2, 1916, s.10.
12 Armyanskiy Vestnik, No:5, 1916, s.1.
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Mezopotamya’da bulunan 500.000 Ermeni için yardm toplamak amacyla
Jenova’ya geldii ifade edilmektedir13. Ayn derginin 24. saysnda, 1916 ylnn
ortalarnda Mezopotamya’da 500.000 Ermeni mültecinin bulunduunun,
Amerikan kaynaklar tarafndan da teyit edildii görülmektedir14.
Armyanskiy Vestnik’in 14 =ubat 1916 tarihli saysndaki bayazda, gerçekler
biraz daha gün yüzüne çkmaktadr. Zira dou Anadolu’daki birçok vilayetin,
Ruslarn eline geçmesi üzerine Ermeniler, bamsz bir devlet kurma zamannn
artk geldiini ifade etmeye balarlar. Bayazda, “büyük Ermenistan” olarak ifade
edilen dou ve güneydou Anadolu vilayetlerinde ne kadar Ermeni’nin kald
sorusu sorulduktan sonra; öldürülen, tehcire tabi tutulan, ihtida eden ve farkl
yerlere dalan Ermenilerin saysnn 800.000’in üzerinde hesapland
vurgulanr. Bayazda, “Elbette, bu sekiz yüz binin hepsi ölmedi.
Ermenistan – dalk (bir) ülkedir; (Ermeniler) ücra ve sapa boazlar ile
ulalmaz kartal yuvalarna snmlardr15” denilmek suretiyle, gerçekler
ortaya konulmaya balanr. Görüldüü üzere, 800.000 saysna öldürüldüü ileri
sürülenler, Mezopotamya’ya tehcir edilenler, slamiyet’e geçenler ile, ülkenin
yüksek ve dalk bölgelerine dalan Ermeniler de dâhildir.
Ayn derginin 24. saysnda ise, tehcir edilen 800.000 Ermeni’nin
bulunduu ve bunlara yardm edilmesine Türk hükümetinin engel olmad
ifade edilir16. Belirtilen bu say ile Mezopotamya’ya tehcir edilen yaklak
500.000 Ermeni ve Anadolu’nun farkl bölgelerine dalan 300.000 kii
kastedilmi olsa gerektir. Zira Armyane i Voyna (Ermeniler ve Sava) adl
derginin 1916 Eylül saysnda, “Özel Amerikan Komisyonu”nun bildirdiine göre,
Türkiye’nin çeitli yerlerinde 300.000 Ermeni’nin bulunduu haber verilir17.
Armyanskiy Vestnik’in 28 =ubat 1916 tarihli saysndaki bayazda, dou
Anadolu vilayetleri Rus ordusunca ele geçirilmeden önce, bölgede yaayan
Ermeniler hakknda az bilgi sahibi olunduundan bahsedilir. Bundan dolay
açlk, souk ve Türk kurunlarndan ölenlerin fazla olduundan korkulduu,
ancak bölgenin ele geçirilmesinin ardndan, Ermenilerin kayplarnn tahmin
edilenden daha az olduunun anlald vurgulanr. Ayrca, Erzurum ve
Erzincan’n Ruslarn eline geçmesinden sonra bu bölgede umulandan çok
sayda Ermeni ile karlald hatrlatlr. Bayazda “Ve ite Ermenilerin

kalpleri ümitle dolmaktadr. Dehetli vecize ki, Ermeni halknn
dümanlarnn ‘Ermenistan, Ermenisiz kald’ tarzndaki kötümser
açklamalar – hayal olmutur” denilir. Ayrca, sa kalanlarn istatistiinin
tutulduu zaman, yaayan Ermenilerin çokluunun görülecei ifade edilir.
Bayazda, 800.000 Ermeni’nin yok olduu eklindeki ifadelerin gerçek
olmadnn anlald vurgulanarak “imdi yava yava yok olanlarn

büyük bölümü ortaya çkyor. Elbette, kayplar ve u an büyük
13

Armyanskiy Vestnik, No:5, 1916, s.14.
Armyanskiy Vestnik, No:24, 1916, s.19.
15 Armyanskiy Vestnik, No:3, 1916, s.1.
16 Armyanskiy Vestnik, No:24, 1916, s.16.
17      [Armyane i Voyna], No:7, 1916, s.108.
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kalmaktadr. Erkekler çok öldürüldü: aydn ve din adalarnn büyük
çounluu öldü. Ancak balangçta devasa boyutlarda olduu söylenen,
felaket ne mutlu ki gerçeklemedi. Ermenistan, Ermenisiz
kalmayacaktr. Rus birlikleri, ölmeye mahkûm binlerce ve on
binlercesini tekrar kurtard18” denilir.
Armyanskiy Vestnik’in 5. saysndaki “Ermenistan’n Eski Haline Getirilmesi”
balkl bir makalede, Ermenilerin toptan yok edilmesinin söz konusu olmad
vurgulanr19. Ayn derginin 10 (23) Temmuz 1916 tarihli saysndaki bir yazda
ise, resmî Amerikan kaynaklarndan alnan bilgiler dorultusunda, yok
edilmekten kurtulan Ermenilerin saylarnn, düünülen rakamlarla kyas
edilemeyecek kadar çok olduu belirtilir20. Böylece sava dönemindeki ilk elden
bir Ermeni kaynanda kaleme alnan yazlar ile resmî Amerikan verilerince,
Ermenilerin topyekûn katledildikleri iddialarnn gerçek olmad
kantlanmaktadr. Dolaysyla, 1915 ylnda Ermeniler ve Batllar tarafndan
ileri sürülen saylarn, propaganda ve siyasi amaçl olarak ortaya atldklar
anlalmaktadr.
Bu arada, yukarda geçen “erkeklerin çok öldürüldüü” ifadesini, katliam
kapsamnda düünmek pek inandrc gelmemektedir. Zira cephe gerisinde on
binlerce Ermeni erkein, silahl olarak Osmanl birliklerine kar çarptklar
bilindiinden, bu tür ölümlerin büyük çounluunu cephede verilen kayplar
kapsamnda deerlendirmek gerekmektedir.
Armyanskiy Vestnik’in 7 (20) Austos 1916 tarihli saysnda kaleme alnan
bir makalede ise, tehcirin balamasndan sonraki dönemde Ermenilerin
kayplarna ilikin 1.000.000, 800.000 ve 500.000 saylarnn ifade edildiine
deinilmektedir. Makalede, bu dönemde söz konusu saylar telaffuz eden
Ermeni çevrelerinde, büyük bir gerilim ve sinirin hâkim olduuna dikkat
çekilmektedir. Ancak, bir süre sonra bu kadar büyük sayda Ermeni’nin yok
olmadnn anlald vurgulanmaktadr. Makalede, Ermenilerin büyük
kayplarnn olmadn ilk vurgulayann, Ermeni yazar Haçaturyan olduu ifade
edilmektedir21. Dolaysyla, tehcir gerçekletirildikten sonra Ermeni kayplarna
ilikin ortaya atlan saylarn önyargl, oldukça abartl ve tahmini rakamlar
olduu kesinlik kazanmaktadr.
Ermeni yaync Arak Çobanyan’n da bu dorultuda görüler ifade ettii
dikkat çeker. Çobanyan, yok edildii ileri sürülen Ermenilere dair ortaya
atlan saylarn “uzaktan bildirilen abartl rakamlar olduunu” belirtir.
Çobanyan, “Benzer bütün krizlerde, abartma kaçnlmazdr. Felaket

henüz sonuna kadar kestirilememektedir… Ancak Türkiye’de
Ermenilerin yok edildii gerçek deildir” demek suretiyle, ileri sürülen
saylarn doru olmadn ortaya koyarak, soykrm iddialarna açklk getirir.
18

Armyanskiy Vestnik, No:5, 1916, s.1-2.
Armyanskiy Vestnik, No:5, 1916, s.10.
20 Armyanskiy Vestnik, No:24, 1916, s.19.
21 Armyanskiy Vestnik, No:28, 1916, s.21.
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Keza, söz konusu makalede, Ermenilere yönelik oluturulan Amerikan
komisyonunun da, görgü tan Ermeniler ile yabanclardan aldklar bilgiler
dorultusunda, basnda ileri sürülen saylarda bir Ermeni kaybnn olmadn
vurguladklar belirtilir22.
Armyanskiy Vestnik’te kaleme alnan makalede, ilk balarda öldüü sanlan
1.000.000 Ermeni’nin, daha sonra 500.000 olarak ifade edilmeye baland
vurgulanr. Ancak, bu sayya sadece ölenler deil, Mezopotamya’ya tehcir
edilenler ile ihtida edenlerin de dâhil olduklar üzerinde durulur. Makalede,
“Böylece kesin olarak söylenebilir ki, madur olan 500 binden en az
yarsndan fazlas tekrar doduklar merkezlere dönecektir” denilerek,
gerçekler biraz daha ortaya konulur. Ayrca, söz konusu makalede, Almanlar ile
Avusturyallar tarafndan Türkiye’ye ihraç edilen sanayi mallarnn, bata
stanbul Ermenileri olmak üzere, dier vilayetlerde yaayan Ermeniler arasnda
da geni olarak kullanlmaya baland belirtilir. Yani, Anadolu’da çok sayda
Ermeni bulunduu kabul edilir23.
Armyanskiy Vestnik adl derginin 11 (24) Aralk 1916 tarihli saysnda,
Amerika’da Ermeniler için bir yardm kampanyas düzenleyen Ermeni
Komitesinin, sava öncesi Türkiye’de yaad ileri sürülen yaklak 2.000.000
kiiden, 750.000’inin öldüü iddia edilerek, 1.200.000 Ermeni’nin kurtulduuna
iaret edilir. Kurtulanlarn büyük çounluunu ise, çocuklarn tekil ettii öne
sürülür24. Görüldüü üzere, Türkiye’deki Ermeni nüfusu büyük oranda
abartlmak suretiyle, aslnda var olmayan insanlarn öldükleri ortaya atlarak,
Ermenilerin katledildikleri gösterilmeye çallr. Bununla birlikte, 1.200.000
Ermeni’nin sa kald vurgulanmak suretiyle, gerçekler ortaya konulur. Öte
yandan, sa kalanlarn büyük çounluunun çocuklardan olutuu sav da
hiçbir ekilde doru deildir. Zira 1 (14) Ocak 1916 tarihi itibaryla Kafkasya’da
182.795 Ermeni mültecinin bulunduu, bunlarn 51.873’ünün erkeklerden,
61.522’sinin kadnlardan ve 69.400’ünün çocuklardan meydana geldii
anlalmaktadr25. Bu saylar, Rusya’ya göç eden Ermeniler arasnda erkek,
kadn ve çocuk nüfus oranlarna göre dengeli bir dalmn olduunu ortaya
koymaktadr. Dolaysyla, Amerika’daki Ermeni Komitesi’nin ortaya att
savlarn, propaganda amaçl olduu görülmektedir.
Armyanskiy Vestnik’in 12 (25) Mart 1917 tarihli saysnda, Ermenilere
bamszlk verilmesini savunan Amerikal Profesör Henry Saybert’in bir makalesi
yaymlanr. Saybert, makalesinde Birinci Dünya Sava’nda 1.000.000’dan fazla
Ermeni’nin öldürüldüünü ileri sürer. Ancak, Armyanskiy Vestnik’in editörü,
elde edilen son bilgilerin öne sürülen bu saynn çok abartl olduunu ortaya
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Armyanskiy Vestnik, No:28, 1916, s.22.
24 Armyanskiy Vestnik, No:46, 1916, s.12.
25 Armyanskiy Vestnik, No:25, 1916, s.18.
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koyduunu, yaznn dipnotunda vurgular. Böylece, yaamn yitiren Ermenilerin
saylarnn, gerçek rakamlardan çok daha fazla ileri sürüldüü anlalmaktadr26.
Armyanskiy Vestnik’te kaleme alnan bir baka makalede ise, Rusya
Dumas’nn Ermeni kökenli Mebusu M. . Papacanov’un, Türkiye’de yaayan
Ermenilerin büyük bölümünün yok olmaktan kurtulacaklarn söyledii
görülmektedir27. Yine ayn derginin, 13 (26) Kasm 1916 tarihli saysndaki “Bu
Savata Kürtlerin Kayb” adl makalede, Ermeni Mak gazetesinde bir yaz
yazan, Kafkasya cephesindeki ehirler birliinin yetkililerinden A. Atanasyan’n
görülerine atfta bulunulmaktadr. Atanasyan, “Tarafmdan alnan ve

kontrol edilmi bilgilere göre, ayet Ermeniler bu sava süresince
360.000’e kadar insan kayb verdilerse, Kürtlerin de büyük kayplar
olmutur28” demek suretiyle, Ermeni kayplarna biraz daha açklk getirir.
Böylece, Birinci Dünya Sava’nda Kürtlerin de büyük kayplar verdiklerine
dikkat çekilir. Ancak, Atanasyan, her nedense Türklerin verdikleri kayplara
deinmez.
A. Atanasyan’n, Ermeni kayplarna ilikin verdii 360.000 saysnn da
oldukça yüksek olduu anlalmaktadr. Zira Rusya Devlet ToplumsalPolitika Tarih Arivi’nde bulunan ve Ermeniler tarafndan kaleme alnan bir
raporda Bitlis, Erzurum, Trabzon ve Van vilayetlerinde Birinci Dünya Sava
öncesinde 1.000.000 kiinin yaad, bu saynn 450.000’ini Ermenilerin
oluturduu, buna karlk Müslümanlarn nüfusunun 550.000 olduu, ayrca
Rum ve Süryanilerden oluan 100.000 kiinin daha bulunduu ileri sürülür. Söz
konusu raporda, Ermeni kaynaklarnn verdii son bilgiler çerçevesinde
450.000 kiinin % 50’sinin öldüüne dikkat çekilir. Raporda, Türkiye’deki dou
vilayetlerinde Ermeniler açsndan oransal olarak “tatmin edici” bir durumun
bulunduu ifade edilir. Zira dou Anadolu vilayetlerinden göç ettikten sonra
sa kalan 225.000 Ermeni’nin, geçici olarak Kafkasya’da yaadklar hatrlatlr.
Bunlara ilaveten stanbul, Balkanlar, Anadolu, Suriye, Msr ve Amerika’da
500.000’in üzerinde Ermeni yaad belirtilir. Farkl yerlerde bulunan 800.000
Ermeni’nin büyük çounluunun, ilk frsatta sava öncesi yaadklar yerlere
dönmeye hazr olduklar da vurgulanr. Ayrca, raporda güvenilir Türk ve Kürt
kaynaklarndan alnan bilgilere göre, sava srasnda Müslüman nüfusun da %
50’sinin öldüüne dikkat çekilir29. Raporda, sava öncesi dou Anadolu’daki
Müslüman nüfusun düük tutulduu gözden kaçmamaktadr. Ayrca, dou
vilayetlerinde yaayan Müslümanlarn nüfuslarnn % 50’sini kaybettikleri
anlalmaktadr. Ancak, Ermenilerin verdikleri saylara göre, sava öncesi
Müslüman nüfusun oldukça düük tutulduu göz önüne alndnda, gerçekte
Müslümanlarn kaybnn 275.000’den çok olduu ortaya çkar.
26
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Ayrca, Kafkasya’da bulunduu belirtilen Osmanl Ermenilerinin,
225.000’den çok daha fazla olduu da bilinmektedir. Zira Rusya Devlet Tarih
Arivi’nde bulunan belgeler, henüz daha sava balamadan önce Ermenilerin
Kafkasya’ya geçmeye baladklarn göstermektedir. Nitekim Rus Kafkas
Cephesi Mültecileri Yerletirme Komisyonu Yardmcs’nn 1 (14) Mart 1916
tarihi itibaryla, Rusya’ya göç eden Ermenilerin saysnn 336.235 olduunu
bildirdii anlalmaktadr30. Ayn ariv kaynakl bir dier belgede, Rusya’da
bulunan Ermeni mültecilerinin saysnn 337.235’e ulat görülmektedir31.
Armyanskiy Vestnik’in 26 =ubat 1917 tarihli saysnda ise, Rusya’ya geçen
Ermenilerin saysnn 360.000 kii olduu vurgulanmaktadr32. Alman Dr.
Lepsius ise, “Deutschland und Armenia (1914 -1918), Potsdam, 1919” künyeli bir
çalmasnda, Kafkasya’da Ermenistan snrlarnda 500.000 mülteci
bulunduuna dair, General Fon-Kress tarafndan 1918 Temmuz’unda Alman
Kansleri’ne gönderilen bir mektuba iaret etmektedir33. Bu durumda,
Türkiye’den Kafkasya’ya yaklak 500.000 Ermeni’nin göç ettii
anlalmaktadr.
Böylece, Türkiye’nin dou vilayetlerinde yaad belirtilen 450.000 kiiden
yarsnn Kafkasya’da bulunduu, dier yarsnn ise öldüü savnn da doru
olmad görülmektedir. Zira Kafkasya’da bulac hastalk ve açlk gibi
nedenlerden ölenler dnda, en azndan 300.000 Ermeni’nin bulunduunu,
hem Rus ariv belgeleri hem de Ermeni kaynaklar teyit etmektedir.
1919 ylnda düzenlenen Paris Bar Konferans’nda, Ermenileri temsil
eden Bogos Nubar Paa ve Avetis Agaronyan, kayplar konusunda ilginç saylar
ortaya atarlar. Ermeni temsilcilerince, son 30 yl içerisinde yok edilen
Ermenilerin saysnn 1.000.000 kiiye ulat ileri sürülmekle birlikte, “Ancak
ne mutludur ki, Ermenilerin yok edildikleri gerçek deildir” eklinde belirtilen, birbiri
ile çelien ifadeler dikkat çeker34.
Bogos Nubar Paa ve Avetis Agaronyan, “Müslümanlara gelince,
Ermenistan’da onlarn saylar, düünülenden de daha fazla azalmtr35” demek
suretiyle, sava döneminde Müslümanlarn kayplar konusunda gerçekleri dile
getirmekten çekinmiyorlard. Zira Paris Bar Konferans’na katlan Ermeni
30  !"  #
$    %&# [!%], '  391, *+.6,   305,
/.73 [Rossiskiy Gosudarstvenny storicheskiy Arkhiv (RGA), Fond 391, Op.6, Delo 305,
L.73.]
31 RGA, Fond 821, Op.7, Delo 406, L.13.
32 Armyanskiy Vestnik, No:9, 1917, s.10.
33 Bkz. Belge No: 113 a,               1918 .,
! " #, (. @. %. I  Q ), -# W #  X # 
, W # , 1979, .214-215
[z storii nostrannoy nterventsii v Armenii 1918 g., Dokument, (Sos. Kh. A. Badalyan), z-vo
Yerevanskogo Universiteta, Yerevan, 1979, s.214-215.]
34 
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 ie . . – !., W   \, 1919, .19-33 [Armyanskiy Vopros Pered Mirnoy Konferentsiyey,
(Perevod s Armyanskago A. Kechedzhiyeva), zdaniye M. K. – G., Yekaterinodar, 1919, s.1933.]
35 Armyanskiy Vopros Pered Mirnoy Konferentsiyey, s.24.
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temsilcileri, Türkiye’deki alt vilayette yaayan Ermenilerin, Müslüman nüfustan
daha fazla olduunu kantlamaya çalyorlard. Bu nedenle, Müslümanlarn
kayplarn gizlemeye gerek duymuyorlard. Bogos Nubar ve Avetis Agaronyan,
kurmay planladklar Ermeni devletinin alt yapsn hazrlamaya gayret
ediyorlard. Keza, dou Anadolu vilayetlerinde yaayan Müslüman nüfusun,
Ermenilerden daha az olduu ortaya konulduunda, cephede Türklere kar
birlikte savatklar ngiliz ve Franszlarn, Ermeni devletinin kurulmasna bir
engel çkarmayacaklar sanlyordu.
Aslnda, Müslüman kayplar, düünüldüünden de fazlayd. Nitekim “Bu
Savata Kürtlerin Kayb” adl makalede, dou ve güneydou Anadolu’da savatan
önce 800.000 Kürt yaadna deinilerek, 1916 yl sonlarnda bu bölgenin
tamamen boaldna dikkat çekilir. Kafkasya cephesindeki ehirler birliinin
yetkililerinden Atanasyan, bölgenin Rus ordusunun eline geçmesi üzerine
Kürtlerin, Türk ordusu ile birlikte iç bölgelere doru çekilip çekilmedikleri, ya
da öldükleri konusunu sorgular. Ermeni yetkili, Kürtlerin, bir ksmnn
Anadolu’nun iç bölgelerine çekildiklerini, ancak bir bölümünün ise, yaamlarn
yitirdiklerini vurgular. Atanasyan, Kürtlerin iç bölgelere geri çekilmeleri
esnasnda son derece olumsuz artlarn hâkim olduunu; souk, açlk ve
bulac hastalklarn büyük kayplara neden olduunu dile getirir. Ancak,
Atanasyan’n anlatmndan, Kürt kayplarnn sadece olumsuz artlardan
kaynaklanmad anlalmaktadr. Zira bir Rus subaynn anlattklarndan, daha
savan banda Rus ordusunun ilerleyii esnasnda 40.000 Kürt öldürüldüü
ortaya çkmaktadr. Makalede, Kürtlerin nüfuslarnn dörtte üçünü kaybettikleri
vurgulanmaktadr36. Bu durumda sava döneminde öldürülen, bulac
hastalklar, olumsuz iklim artlar ve açlktan ölen Kürt kayplarnn yüz binleri
bulmu olmas gerekir.
Kürtlerin, bu kadar büyük kayp vermeleri, bata Van olmak üzere, Mu,
Sasun, Bitlis ve dier yörelerde Ermenilerin silaha sarlarak isyan etmeleri ile
açklanabilir. Bu kayplarn, önemli bir bölümünün bu isyanlar srasnda
meydana geldii bilinmektedir. Ayrca, Rus ordularnn bölgeyi ele
geçirmelerinden sonra, özellikle Ermeni gönüllü birliklerinin bölgede
Müslümanlara kar bir temizlik harekâtna girierek, büyük miktarlarda
Müslüman katlettikleri gözden uzak tutulmamaldr. Ermeni temsilci Atanasyan
makalesinde, dou ve güneydou Anadolu bölgelerinde yaayan Türklerin
nüfuslar ile verdikleri kayplara deinmemektedir. Sava öncesi bata dou
Anadolu’da olmak üzere bölgede yaayan Türklerin nüfusunun, Kürtlerden
fazla olduu bilinmektedir. Bölgede hüküm süren souk, açlk ve bulac
hastalklar ile Kürtlere kar giriilen saldrlarn, Türkler için de geçerli olduu
bir gerçektir.
Dou ve güneydou Anadolu’da yaayan Türk nüfusun, bir ksmnn
öldürüldüü, bir ksmnn ise bulac hastalklar ve açlk gibi nedenlerden
cann yitirdikleri anlalmaktadr. Elbette bir ksm ise, Anadolu’nun güvenli
36
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bölgelerine çekilmilerdir. Ancak, Kafkasya cephesindeki ehirler birliinin
yetkililerinden Atanasyan’n makalesinde bahsedildii üzere, Kürt nüfusun
dörtte üçünün yok olduu bilgisinden hareketle, bu saynn Türk nüfus için de
geçerli olduu kabul edildiinde, Türklerin kayplarnn büyüklüü ortaya
çkmaktadr.
Nitekim, Osmanl ariv belgeleri, dou ve güneydou Anadolu bölgesinde
1914-1919 yllar arasnda Ermeniler tarafndan katledilen Müslümanlarn
363.141 kii olduunu ortaya koyar37. Ancak, bu sayya bulac hastalklar,
olumsuz iklim artlar ve açlktan yaamn yitirenler ile Anadolu’nun dier
bölgelerinde öldürülen ve benzer artlardan can verenlerin de eklenmesiyle
birlikte, Birinci Dünya Sava döneminde sivil Müslümanlarn verdikleri
kayplarn belki de bir milyona ulamas muhtemeldir.
Armyanskiy Vestnik adl derginin 20 Kasm 1916 tarihli saysnda kaleme
alnan “Ermenistan Nüfusunun Etnik Bileimi” adl makalede de, sava döneminde
dou ve güneydou Anadolu bölgesinin hem Ermeni hem de Müslüman
nüfustan arndna dikkat çekilerek, birçok ehrin insansz kaldna iaret
edilmitir. Makalede, Ermeni Patrikhanesi’nin rakamlarna göre, bölgede
yaayanlarn % 40’n Ermenilerin, % 60’n ise Müslümanlarn oluturduu ileri
sürüldükten sonra, Müslüman nüfusunun büyük ölçüde azald vurgulanmtr.
Ayrca, Kafkasya’ya geçen 300.000 Ermeni ve Mezopotamya’ya tehcir edilenler
ile daha önceki yllarda yurttan ayrlanlarn sava sonunda dönmeleri halinde
ad geçen bölgede Ermenilerin, nüfusun büyük çounluuna sahip olaca ifade
edilmitir. Ermenilerin nüfus çounluuna sahip olacaklarna dayanak olarak,
“Ermenistan” olarak adlandrlan bölgenin bir ksmnda Türk nüfusun hiç
kalmad üzerinde durulmutur. Makalede, Kürtlere de deinilerek onlarn da
en azndan Ermeniler kadar, hatta daha da fazla kayp verdiklerinin alt
çizilmitir38. Söz konusu makalede, Ermenilerin sava sonras bölge nüfusunun
büyük çounluunu oluturacaklar vurgulandna göre, demek ki iddia edildii
gibi bir Ermeni soykrmnn olmad gün yüzüne çkar. Ayrca,
Müslümanlarn, Ermenilerden çok daha fazla kayp verdikleri de ortaya çkar.
Bogos Nubar Paa ve Avetis Agaronyan’n, 1919 ylnda Paris Bar
Konferans’na sunmak için hazrladklar raporda, Birinci Dünya Sava
srasnda sivil Türk nüfusun, sadece Rus igaline urayan vilayetlerde deil,
genel olarak bütün Anadolu’da büyük kayplar verdikleri itiraf edilmitir.
Ancak, Ermeni temsilcileri, Müslüman kayplarnn salgn hastalklarndan
meydana geldiini ileri sürmülerdir39.
Bogos Nubar Paa ve Avetis Agaronyan’, bu itiraf yapmaya zorlayan
siyasi neden, Birinci Dünya Sava sona erdikten sonra dou Anadolu
vilayetlerinde Ermenilerin, çounluk olduklarn iddia etmelerinden
37 Ermeniler Tarafndan Yaplan Katliam Belgeleri (1914-1919) I, T.C. Babakanlk Devlet Arivleri
Genel Müdürlüü Yay., Ankara, 2001, s.375-377.
38 Armyanskiy Vestnik, No:43, 1916, s.19.
39 Armyanskiy Vopros Pered Mirnoy Konferentsiyey, s.6.
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kaynaklanr. Zira Ermeni temsilcileri, tilaf Devletleri’nin Türkiye’de bir
Ermeni devletinin kurulmasna izin vereceklerini ümit ederler. Bu nedenle,
kurmay düündükleri devletin, nüfus baznda yasal alt yapsn hazrlamaya
çalrlar. Bogos Nubar ve Avetis Agaronyan’n raporunda, saysal baz veriler
sunulmak suretiyle, dou Anadolu’da Ermeni nüfusun çounluu oluturduu
kantlanmaya çallr40.
“Bu Savata Kürtlerin Kayb” adl makalede ise, A. Atanasyan ile Mu’ta
yaayan Cafar Aa isminde zengin bir ahsla yaplan ilginç bir diyalog dikkat
çekmektedir. Atanasyan, sava sonrasnda ülkenin durumunun ne olacan
sorduunda Cafar Aa:
“-Bu an farzedelim ki, Türkler sava kazanrlar, gerçi bunun olmasna
inanmyorum. Bu durumda artk bu ülkede bir Ermeni yaayamaz. Açktr ki,
bütün Ermeniler Rusya’ya göç ederler, zira nasl olsa, ayet onlar ve burada
kalmay denerlerse, elbette ki Kürtler tarafndan kesileceklerdir.”
- Atanasyan’n “Fakat, ayet Türkler yenilirlerse?” sorusuna Cafar
Aa:
“+ayet yenilirlerse, - muhtemeldir ki, - bu durumda bu ülkede bir Kürt dahi
kalmaz, eer bu ülkede sadece Ermeniler bulunacaklarsa, zira Ermeniler Kürtleri
yok ederler. Bu üphesizdir… Ve biz düünüyoruz ki, Ruslar, Hristiyan
olarak, bu ülkeyi Ermenilere verirler41.”
Armyanskiy Vestnik’in 20 Kasm 1916 tarihli 43. saysndaki “Ermenistan
Nüfusunun Etnik Bileimi” isimli makalede Ermeni Patrikhanesi verilerine göre,
“Türkiye Ermenistan” olarak adlandrlan dou ve güneydou Anadolu
bölgelerinde savatan önce 1.300.000 kiinin yaad ifade edilir. Bu nüfusun
500.000’ini ya da % 40’n Ermenilerin, % 60’n ise Müslümanlarn
oluturduu ileri sürülür. Ayrca, yüz binlerce Ermeni’nin Kafkasya’ya
kaçtklar, bir ksmnn da bölgedeki köy ve dalara çekildikleri vurgulanr.
Ancak, bölgede yaayan Müslüman nüfusun da büyük oranda azaldna dikkat
çekilir. Keza, sava sona erdikten sonra Kafkasya’ya kaçan 300.000 Ermeni’nin
yan sra, Mezopotamya’ya tehcir edilenler ile son yirmi yl içerisinde ülke dna
göç edenlerin de dönmesiyle birlikte Ermenilerin, “Türkiye Ermenistan’nda”
nüfusun büyük çounluunu salayacaklar dile getirilir. Ayrca, bölgede
Türklerin kalmad, Kürtlerin ise Ermenilerden daha fazla kurban verdikleri
belirtilir42. Görüldüü üzere, dou ve güneydou Anadolu bölgesinin önemli
bir bölümünün Ruslarn eline geçmesinden sonra, burada artk Türk nüfusun
kalmad anlalmaktadr. Söz konusu dergide kaleme alnan makalede
Kürtlerin, Ermenilerden daha fazla kayp verdiklerinin vurgulanmas, Türk
nüfusun kayplarnn da çok büyük olduunun bir kantdr. Öte yandan, sava
sonunda Ermenilerin nüfus çounluunu, savatan önceki oranlarndan daha
fazla, salayacaklarnn ifade edilmesi oldukça manidardr. Zira Ermeniler,
40
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kendi kayplarnn fazla olmadn, buna karlk Türk ve Kürtlerin kayplarnn
çok daha fazla olduunu bildiklerinden, bu konuda rahat bir ekilde
konuabilmekteydiler. Böylece, Ermeni soykrm iddialarnn ne derece tutarsz
olduu, dönemin Ermeni kaynaklarnn verdii bilgiler ile gün yüzüne
çkmaktadr.
Sonuç olarak, Birinci Dünya Sava döneminde 1.500.000 Ermeni’nin
öldürüldüü iddialarnn, Armyanskiy Vestnik adl dergi ile dier Ermeni ve Rus
kaynaklarnn incelenmesiyle, gerçek olmad ortaya çkmaktadr. Dönemin
Ermeni yazarlarndan Çobanyan’n, “Benzer bütün krizlerde, abartma kaçnlmazdr.
Felaket henüz sonuna kadar kestirilememektedir… Ancak Türkiye’de Ermenilerin yok
edildii gerçek deildir” ifadesi, Ermeni iddialarna açklk getirmektedir. Keza,
Çobanyan, Ermeniler ve onlara destek verenlerin, tehcir srasnda ortaya
attklar insan kayplarna ilikin saylarn, “uzaktan bildirilen abartl rakamlar
olduunu” itiraf etmektedir. Dolaysyla, soykrm savlarna dayanak tekil eden
saylarn, propaganda için ileri sürülen oldukça abartl, önyargl ve tahmini
rakamlar olduu anlalmaktadr.
Armyanskiy Vestnik’te kaleme alnan yazlarda görüldüü üzere, tehcirden
bir süre sonra Ermeni kayplarna dair ileri sürülen abartl saylarn, gerçeklerin
yava yava anlalmasndan sonra sürekli olarak düürüldüü dikkat
çekmektedir. Nitekim Paris Bar Konferans’nda Ermenileri temsil eden Bogos
Nubar Paa ve Avetis Agaronyan “Ermenilerin yok edildikleri gerçek deildir” ifadesi
ile Ermeni yazarlarn, “Ermenistan, Ermenisiz kalmayacaktr” eklindeki beyanlar,
sava dönemindeki olaylara açklk getirmektedir. Böylece, Ermeni kayplarna
yönelik ortaya atlan temelsiz saylarn, dünya kamuoyunu Türkler aleyhine
etkilemeye yönelik olduu görülmektedir. Ayrca, ad geçen dergideki yazlar,
Birinci Dünya Sava dönemindeki sivil Müslüman kayplarnn, Ermenilerden
daha fazla olduunu göstermektedir. Ermeni kaynaklarnn verdikleri bilgiler,
emperyalist sava süresince Anadolu’da hem Müslümanlarn hem de
Ermenilerin bir trajedi yaadklarn, ancak Ermeni soykrmnn vuku
bulmadn ortaya koymaktadr.

Abstract: Following the Relocation- Resettlement Law passed on May 27, 1915 to maintain
the security of the country and the authority of the Ottoman government, intensive propaganda
campaigns have been launched against the Turks in the sense that the Law was implemented only
among Anatolian Armenians to destroy them. Such propaganda was deliberately manipulated and
intensified with the allegation that a considerable number of Armenian people between 800.000 and
1.000.000 were murdered under circumstances of atrocity during the Great War, in 1915. Such
claims have actually not been supported by any sound and objective information, but emotional and
unobjective media.
“Armenian Bulletin”, a weekly journal issued in Moscow by Armenians in 1916, however,
published series of news based on research and analyses about Armenians losses during the War. The
articles in the journal drew attention to the aforementioned numbers of Armenians losses during the
68

Soykrm Ezberini Bozan Bir Ermeni Kayna

1915 and 1916, and urged the information that these figures were beyond the reality because after the
Eastern Anatolian provinces occupation by the Russian forces, the numbers of the surviving Armenians
were beyond all forecasts and assumptions. Nevertheless, in these articles the reasons for the first
exaggerated figures relating Armenian losses were written on the cause of the “overwhelming high
tension and anxiety” within the Armenians circuits.
Armenian publisher Arshak Chobanian admits that inflated numbers of the alleged “Armenian
losses were exaggerated and presumed numbers”. Chobanian believed that “exaggeration in such a crisis
was unavoidable. The tragedy has not yet calculated in detail… But it is not true that Armenians were
eradicated in Turkey” and it appears that alleged numbers for the war period are prejudiced,
approximated and highly exaggerated. It is an established fact that the Armenians losses are indeed
very exaggerated; and it can be seen via other Armenians sources and the Russian archival documents
that the Armenians were not annihilated as claimed. Furthermore, even the Armenian sources
underline the fact that Muslim losses in Anatolia during the war period were much more than the
Armenians losses during the replacement operation etc.
Keywords: Armenian Bulletin (Armyanskiy Vestnik), Armenian Population, Armenian
Losses, Muslim Losses, Exaggerated Numbers.
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