
Osmanl› Dahiliye Nezareti’nin 24
Nisan 1915 tarihinde Ermeni komite-
lerini feshetmesi, ‹stanbul Ermeni
toplumunun önde gelen yaklafl›k
250 flahsiyetini tutuklamas› ve Çan-
k›r›’ya sürmesinin ard›ndan1 27 Ma-
y›s 1915 tarihinde haz›rlanan ve ka-
muoyuna “Tehcir Kanunu” ad›yla
mal olan “Vakti seferde (savafl s›ra-
s›nda) icraati hükûmete karfl› ge-
lenler için ciheti askeriyece (askerî
yönden) ittihaz olunacak tedabir

(al›nacak olan tedbirler) hakk›nda
kanuni muvakkat (geçici kanun)”›n
tatbiki s›ras›nda yaflanan felâket
Osmanl› Ermeni nüfusunun çok
önemli bir k›sm›n›n yok olmas›yla
sonuçland›.2 Böylesine büyük bir
felâketle karfl› karfl›ya kalan Ermeni
âleminin bu k›y›m› unutulmas› im-
kâns›z bir jenosit olarak kabul etti-
¤i ve her y›l›n 24 Nisan gününde de
bu felâketi kiliselerde düzenlenen
ayinler, gösteri ve yürüyüfllerle an-

d›¤› malumdur. Ancak Ermeni âlemi
için her y›l yap›lan anma törenleri
aras›nda 24 Nisan 1915’in ellinci y›l-
dönümü özel bir anlam tafl›m›fl, bu
y›ldönümüne kat›l›m daha önceki
y›llara k›yasla çok daha fazla ol-
mufltur.3 Bu makalede, yo¤un bir
Ermeni nüfusunun yaflad›¤› Ameri-
ka ve Beyrut’ta düzenlenen ellinci
y›ldönümü gösterilerinin Türki-
ye’deki yans›malar› incelenecektir.4

Türk bas›n›n›n yaklafl›m›
24 Nisan 1915’in ellinci y›ldönümü Beyrut
Ortodoks Kilisesi’nin önayak olmas›yla
bafllayacak, Ermeni nüfusunun yo¤un
oldu¤u Paris, New York, Londra ile Güney
Amerika’n›n muhtelif flehirlerinde
an›lacakt›. Türk bas›n›nda anma
törenlerinin haz›rl›klar›yla ilgili ilk 
haberlere nisan ay›n›n ilk haftas›nda 
rastlanmaya bafllanacakt›r. Hürriyet

gazetesi Ankara muhabiri Cüneyt
Arcayürek yurtd›fl›nda yap›lmakta olan
haz›rl›klar› aktard›ktan sonra yaz›s›na
flöyle son verecektir:5

“Birinci Dünya Savafl› y›llar›nda, çeflitli iç
hareketler s›ras›nda, Ermenilerin de çeflitli
bölge ve illerde isyan hareketlerine
geçtikleri, hattâ Türklere karfl› zulümlerde
bulunduklar› bilinmektedir. O zaman,
çeflitli büyük meselelerin karfl›s›nda
kal›nd›¤›ndan, bir yandan Rusya’n›n öte
yandan da müttefik Almanya’n›n tesir-
leriyle tenkil hareketlerine giriflilmifltir.
Türkler Ermeniler taraf›ndan öldürülmüfl,
Ermeniler de hareketin bast›r›lmas›
s›ras›nda ölmüfllerdir. Bir k›sm› da yurt
d›fl›na kaçm›fllar veya ç›kar›lm›fllard›r.
Fakat bugün için gerçek fludur: Türkiye’de
80 bin civar›nda Ermeni vatandafl›m›z
vard›r ve bunlar›n her biri Türk milletinin
birer ferdidir. Çal›flkan, bilgili vatandafll›k
görevini yapan Türk vatandafl›
Ermenilerin böyle bir kampanyadan üzün-
tü duymamalar› imkâns›zd›r.”

Türk Ermeni toplumunun tavr›

Arcayürek’in yaz›s›nda, Türkiye’de
yaflamakta olan Ermenilere at›fta bulu-

narak, “Türk vatandafl› Ermenilerin böyle
bir kampanyadan üzüntü duymamalar›
imkâns›zd›r,” cümlesiyle Türkiye
Ermenileri ad›na kanaat belirtmesi Türk
Ermeni toplumu nezdinde hemen etkisini
gösterecekti. Hürriyet ertesi gün birinci
sayfadan, “Söz s›ras› Ermeni
vatandafllar›m›zda” bafll›¤›yla ‹stanbullu
Ermenilerin önde gelen isimlerinin verdik-
leri demeçleri içeren bir haber yay›nlaya-
cakt›. Haber flöyleydi:6

“Rumlar›n tahriki ile, 24 nisanda ‘Ermeni
Katliâm›’ ad› alt›nda bütün dünyada eski
bir olay›n istismar edilerek anma törenleri
tertip olunmas›n› flehrimizde yaflayan on
binlerce Ermeni vatandafl nefretle
karfl›lam›fllard›r.

‹stanbul’daki Ermeniler, böyle bir
hareketin mânas›zl›¤› ve lüzumsuzlu¤u
üzerinde durarak, ‘Bu olsa olsa K›br›s Rum
D›fliflleri Bakan› Kipriyanu’nun bir
dalaveresidir. Baz› Ermeniler de bilmiy-
erek buna âlet olabilirler. Biz Türkiye
Ermenileri mâziyi unutmufl, flimdi tam bir
huzur ve mutluluk içinde yafl›yoruz’
demifllerdir.

Ermeni vatandafllar›m›z K›br›s meselesini,
bir ‹slâm-H›ristiyan dâvas› haline sokmak
çabas›nda bulunan Kipriyanu’nun bu
entrikas›na, ‘Biz Ermeniler aslâ âlet
olm›yaca¤›z. D›flar›daki Ermeni
›rkdafllar›m›z›n da bunu çabuk fark ede-
ceklerini san›r›z’ demektedirler.

Türkiye’deki Ermeni Katoliklerin Ruhanî
Reisi Baflpiskopos Bo¤os Kireçyan,7 bu
konuda flunlar› söylemifltir:

- ‘Biz ruhani makam olarak eski
hât›ralar›n canland›r›lmas›n› asla tasvip
etmiyoruz. Olabilir ki tarih boyunca
yaflad›¤›m›z bu memlekette birbirimizi
rencide etmifl hât›ralar olmuflsa, bunlar
mâziye intikal etmifltir.

Biz bu memleketi herhangi bir Türk gibi
vatan›m›z say›yoruz. Burada do¤duk,
burada vatani vazifemizi yapt›k. Bizim
cemaatimiz burada sulh ve sükûn içinde
mesut yaflamaktad›r. Biz Türk bayra¤›
alt›nda yafl›yoruz ve bu bayra¤›n
savunucular›y›z.

Beyrut’ta vukubulan veya yap›lmas›
düflünülen ve tertip eseri oldu¤una kanî
oldu¤umuz mitingler asla fayda sa¤lamaz
ve mânas›zd›r. Bu mitingler buradaki
Ermeni vatandafllar›n huzurunu asla
bozamaz. Zaten onlarla alâkam›z yoktur.
Din adam› olarak insanlar›n birbirilerine
kin beslemelerini hiçbir zaman iyi
karfl›lamam. ‹nsanlar Allah huzurunda
hesap verirler, politik maksatlara âlet
onlanlar Allah›n istedi¤i mânâda makbul
insanlar olamazlar.’

Türkiye’deki Ermeni Katoliklerin Ruhanî
Reisi Bo¤os Kireçyan’›n Vekili Baflrahip
Ohannes Çolakyan ise flöyle
konuflmufltur:

- ‘Muhterem Patrik’imin fikirlerine 
aynen ifltirâk ediyorum. Ben bu 
memlekette do¤dum. Yedeksubay olarak
askerli¤imi yapt›m. Kendimi bu yurdun
evlâd› olarak say›yorum. Siyasi oyunlar
insanlara daima zarar vermifltir. Allah
siyasi muhterisleri ›slah etsin.’
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türk bas›n›nda ve türk-ermeni toplumunda 

ermeni k›y›m›n›n 50.

y›ldönümünün yans›malar›
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Eski AP ‹stanbul Senatörü Yük. Mühendis
Berç Turan,8 bu olayla ilgili olarak
flunlar› söylemifltir:

- ‘Türkiye benim vatan›md›r. ‹nsan olarak
yaflad›¤›m bu memleketin sevinç ve
›st›rab›na memnuniyetle ifltirak ederim.
K›br›s dâvas›, burada yaflayan biz Ermeni
vatandafllar›n da dâvas›d›r. Ermeni
›rkdafllar›m› Türkiye aleyhine k›flk›rtmak
istiyen Rumlar›n bu hareketi Türkiye’de
yafl›yan 70 bin Ermeni’nin huzurunu
kaç›raca¤›n› sanmam. Burada yafl›yan
bizler, tam manâsiyle hür, mesut ve eflit
haklarla ayn› bir Türk vatandafl› gibiyiz.
Ve bu huzurumuzun her ne sebeple
olursa olsun bozulmas›n› asla 
istemiyoruz. Ben Türk vatandafl› olarak
Parlâmentoya girmifl bir kimseyim ve
bütün benli¤imle kendimi bu memleketin
evlâd› say›yorum. Biz Ermeniler,
Rumlar›n tahrikine asla âlet olm›yaca¤›z
ve K›br›s politikas›nda her zaman
Türklerin yan›nda bulunaca¤›z.’

Çapa ‹ç Hastal›klar› Klini¤i Dahiliye
Mütehass›s› Doçent Dr. Karabet Arman9

ise flöyle demifltir:

-‘Osmanl›lar zaman›nda vukubulan nâhofl
bir olay›n 50nci y›ldönümünü kutlamak
gibi manâs›z bir hareketin yap›laca¤›n›
üzülerek duyduk. Atatürk, Osmanl›
‹mparatorlu¤unun bütün kötü hât›ralar›n›
da tarihe gömdü. Bugün burada yafl›yan
Ermeniler, her türlü haklara, hattâ
yedeksubay, Milletvekilli¤i, Senatörlük
hakk›na bile sahiptirler.

Türk Ermenileri, buradaki kardefllik
düzeninin bozulmas›n› asla arzu 
etmiyorlar. Yar›m as›rl›k tarihin 
derinliklerine çoktan gömülmüfl ve
unutulmufl bir hâdisenin tekrar
alevlendirilmek istenmesi, bir politik
cinayettir. Baz› menfaatperest siyaset
adamlar›, az›nl›klar› kendi ç›karlar›na
âlet ederek tahrik etmifllerdir. 24 nisanda
yap›lmas› düflünülen yas günü de
entrikac›lar›n bir tertibidir.

Kipriyanu, Ermenileri yem olarak 
kullan›p, K›br›s dâvas›nda yeni 
bir entrika çevirmek niyetindedir.

Biz Türkiye’deki Ermeniler, hiçbir zaman
politika oyunlar›na âlet edilmek 
istemiyoruz. D›fl memleketlerdeki Ermeni
›rkdafllar›ma son sözüm fludur: Rahat›m›z›
huzurumuzu gölgelemeyin baflka ihsan
istemiyoruz.’”

Türkiye Ermenileri Patri¤i finork
Kalustyan’›n beyanat›

Türkiye Ermenilerinin 82. Patri¤i finork
Kalustyan10 ise flu resmi bildiriyi
yay›nlayacakt›:11

“Türklerle Ermenilerin ilk karfl›laflt›klar›
günden bafll›yarak kardefllik ve dostluk
havas› içinde yaflad›klar› tarihî bir
hakikattir.

Ermeni cemaati, o tarihten bu yana, yüz
y›llar boyunca, topluma daima faydal› ve
sad›k bir unsur olmufl ve kendi mensu-
plar›ndan bir çoklar› da devletin siyasî ve
idarî büyük sorumluluklar›n› tafl›m›fl ve
baflar›l› sonuçlar elde etmifllerdir.

Osmanl› devletinin son y›llar›nda baz›
yabanc› devletler Sultanlardan imtiyazlar
koparmak ve kapitülâsyonlar›n› devam
ettirmek ve nihayet Osmanl› devletini
parçalamak amac› ile muhtelif cemaatleri
ve bu arada Ermenileri de kendi 
menfaatlerine âlet etmek istemifllerdir.
Sömürücü devletler yüzy›llar boyunca bir
arada ve kardeflçe yaflam›fl olan iki 
milleti birbirinden so¤utmay› amaç 
edinmifllerdi. Husule gelmifl olan
hâdiseler ve neticeleri tarihe mal olmufl
birer ibret levhas› olarak, insanl›k ve
kardefllik hislerimizi takviyeye imkân
verecek niteliktedir ve bizler için böylece
kalacakt›r.

Ölülerini anmak, bütün insanlar›n hakk›
ve mânevi vazifedir. Ancak, bu sayg› 
gösterileri milletlerin kalblerinde
husumet tohumlar›n›n ekilip 
filizlenmesine imkân ve vesile 
vermemelidir. Mânevi hayat›m›z›n
kayna¤›n› teflkil eden mukaddes
Kitab›m›z›n ifl’ar› da esasen budur.

Biz, Türkiye Ermenilerine gelince: Türkiye
Cumhuriyeti devrinde yaflam›fl ve Atatürk
ilkeleri ile büyümüfl olan bu topluluk,
geçen k›rk sene zarf›nda, faziletli, yap›c›
ve sad›k vatandafl oldu¤unu daima ispat
etmifltir. Biz bugün, vatandafllar aras›nda
kardefllik ve güvenlik duygular›n›n
devam›n› görmenin mutlulu¤u içindeyiz.
D›fl memleketlerde bulunan din
kardefllerimizden baz›lar›n›n, bu sevgi ve
sayg› dolu ba¤l›l›¤› gölgelemeye haklar›
yoktur. Türkiye Ermenileri kendilerini bu
memleketin ayr›lmaz bir parças› olarak
görmektedirler. Bu sebeple bu 
memleketin menfaatlerine ayk›r› 
herhangi bir hareketi de asla tasvip
etmiyeceklerdir.”

Nubar Sarkis Gülbenkyan’›n beyanat›

Mezopotamya’daki zengin petrol
yataklar›n› iflletmek için kurulan Turkish
Petroleum Company’deki yüzde befl
hissesi nedeniyle tarihe “Bay yüzde befl”
lakab›yla geçen Üsküdar do¤umlu ünlü
Ermeni petrol milyarderi, hay›rsever ve
koleksiyoner Kalust Sarkis Gülbenkyan’›n
(1869-1955)12 Kad›köy do¤umlu o¤lu
Nubar Sarkis Gülbenkyan (1897-1977)13

ise, yaflad›¤› Londra’dan yapaca¤›
aç›klamada flöyle konuflacakt›:14

“Anavatandaki Ermeni vatandafllar›m›z,
art›k tarih olmufl mâzideki hâdiseler
sebebiyle rahatlar›n› bozmay› düflünecek
kadar ak›ls›z de¤illerdir. Vefat eden
Türkiye’deki Ermeni Katoliklerin Ruhani
Reisi Baflpiskopos Bogos Kireçyan’la
tamamen ayn› fikirdeyim. Eski olaylar›n
canland›r›lmas›n› hiç kimse arzu
etmemektedir. Zaten bu gibi tahrikler
‘içeriden’ de¤il ‘d›flar›dan’ gelmektedir.” 

Ermeni Patri¤i ve Ermeni ileri
gelenlerin beyanatlar›n›n sonras›nda
bas›n›n tavr›

Patrik finork Kalustyan’›n beyanat› ile
‹stanbullu Ermeni ileri gelenlerinin
demeçleri bas›nda gerekli olumlu etkiyi
yaratacakt›. Milliyet gazetesinin k›demli
yazar› Refii Cevat Ulunay konuya
de¤indi¤i yaz›s›nda Türkiye
Ermenilerinden flöyle bahsedecekti:

“Art›k tarihin unutulmas› gerekli
sahifelerine gömülen bu elim hâdise,
müverrih Ahmet Refik merhumun dedi¤i
gibi biri ‹ttihat Terakki, di¤eri Taflnak
olan ‘‹ki komitenin iki k›tal›’d›r.15 Bunun
tekrar münakaflas›n› tarih dahi istemez.

‹nsan o¤ullar› yarad›l›fllar›ndan bugüne
gelinceye kadar birbirlerini yemifller.
Âdem babam›zla Havva anam›z o güzel
cennette zevk ü sefa ile oturacakken
Rahman’›n yerine fieytana uyarak elma
m›, bu¤day m›… Ne ise bir halt yemifller
ve ko¤ulmufllar. Çocuklar› olmufl, onlar
da birbirlerini öldürmüfller. Ondan sonra:

Kes, kopar, k›r, sürükle, ez, yak, y›k!

Ne aman bil, ne ‘âh!’ iflit, ne yaz›k…

Beyrut Ortodoks kilisesinin Yunan
teflvikiyle bu sönmüfl mangal›n külünü
kar›flt›rmas› memleketimizdeki Ermeni
vatandafllar› hakl› bir infiale sevketti.
Ermeni Katolik âlmas› bütün Ermenilerin
huzuruna tesir edecek bu propagandan›n
karfl›s›nda dikeldiler: Diojen’in Büyük
‹skender’e: ‘Gölge etme baflka ihsan 
istemem.’ sözünden ilham alarak:

-Rahat›m›z›, huzurumuzu gölgelemeyin,
baflka ‹hsan istemiyoruz.

Diyorlar.

Ben Ermeni vatandafllar›m› severim,
onlar›n bu memleketin ilmine, irfan›na,
san’at›na ve zenaat›na ettikleri hizmetin
büyüklü¤ünü daima takdir ederim ve
onlarla sohbetten büyük zevk al›r›m, o
kadar ki Ermenileri H›ristiyan Türk olarak
kabul ediyorum.” 

Ulunay yaz›s›na Osmanl› Devleti 
döneminde devlet, sanat ve kültür 
alanlar›nda hizmet yapm›fl ünlü Ermeni
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simalar›n›n isimlerini anarak devam
ettikten sonra, “Birbirleriyle bu kadar
kaynaflan iki milletin aras›na Beyrut
Ortodoks Kilisesi de¤il devletler giremez.
Benim bildi¤im Ermeniler böyle uçurulan
balonlara güler geçerler” sat›rlar›yla son
verecekti.16 Cumhuriyet gazetesi Genel

Yay›n Yönetmeni Ecvet Güresin de konuya
ay›rd›¤› yaz›s›nda Türkiye Ermenileri
hakk›nda flu görüfller dile getirecektir:17

“Lübnandaki Ermeni k›p›rdanmalar›n›n
Türkiye’de hiçbir flekilde tasvip görmedi¤i,
gerek Ermeni vatandafllar›m›z›n bize 
gönderdikleri mektuplarda gerekse
Gregoryan Ermeni Patri¤i Say›n fi›nork
Kalustyan’›n demecinde beliriyor. Katolik
Ermeniler de ayn› tepkiyi gösteriyorlar.
Zaten Ermenilerin Türkiye’de daha baflka
türlü bir tutuma girecekleri beklenemezdi.

Gerçi yar›m as›r önce yine Taflnak ve
H›nçaklar›n tahrikleriyle Türklerle
Ermeniler aras›nda üzücü olaylar geçmifl
ve Ermeniler kadar Türkler de ›st›rapl›
günler yaflam›fllard›r. Ama bütün bunlar,
günahlariyle, üzüntüleriyle tarihe 
malolmufltur. Art›k o sayfalar› yeniden
çevirip eskinin küllerini deflmenin anlam›
yoktur. Bunun yan›nda, Türkiye’deki
az›nl›klar içinde Ermenilerin âdetleri,
yaflay›fllar› incelenirse, görülür ki, Osmanl›
devrinden bugüne kadar egemen millet
olan Türklerle en fazla kaynaflabilenler
Ermenilerdir. Hattâ b›rak›n›z
Türkiyedekileri, yurt d›fl›nda yaflayan ve
Türkiye’ye giremiyen Ermeniler bile,
bulunduklar› yerlerde âdetlerini,
yaflay›fllar›n› de¤ifltirmemifllerdir ve
ço¤unda Türkiye hasreti, Türkiye’ye karfl›
ilgi belirli haldedir. Bu bak›mdan Ermeni
vatandafllar›m›z›n gösterdikleri tepki bir
gösteriflten çok, samimî duygular›n›n bu
olay vesilesiyle aç›¤a vurulufludur.” 

Milliyet yazarlar›ndan Bülent Ecevit ise
e¤itim ve araflt›rma nedeniyle Boston’da
bulundu¤u s›rada18 rastlad›¤› bir Ermeni
çiftiyle ilgili an›lar›na yer veren bir yaz›
yay›nlayacakt›:19

“Amerika’n›n bir küçük kasabas›nda bir
Ermeni dükkân› idi…

Caml› dolaba beyaz peynirler, turflular
dizilmifl, raflarda past›rma, sucuklar›n en
güzelleri as›l› idi…

Soka¤a bakan cam›n ard›nda, evlerdeki
sand›klardan ç›kar›lm›fl bir-iki bak›r cezve,
bir Osmanl› kamas›, bir rahle…

Türk oldu¤umuzu ö¤renince, tezgâh›n
bafl›ndaki yafll›, esmer Ermeni kad›n›n
gözlerinde sevgiyle k›zg›nl›k, özlemle
çekingenlik çarp›flt›. Buruk sesiyle, 
çocuklu¤unun kanl›, ac› olaylar›n›,
Trabzon’dan Amerika’ya kaç›fllar›n›
anlatt›. Nisbet vermek ister gibi, fakat
a¤lamakl› bir sesle:

- Amerika’da çok mes’uduz, burada her
fley var, her fley bol, dedi.

Oysa çevresindeki raflara dizdi¤i ‘Her fley’
Türkiye’li idi.

Çocukluktan kalan, yürekten gelen ac›s›na
sayg› duyduk… ‘Sizinkiler flöyle yapt›yd›
da, bizimkiler böyle yapt›yd›’ tart›flmas›na
girmedik. Yafll› kad›n›n bütün sitemlerini,
ac› sözlerini dinledik, girdi¤imize bin

piflman, dükkân›ndan ayr›ld›k.

Arkam›zdan, titreyen bir ses:

- Gene gelin, gelmezseniz gücenirim, diye
sesleniyordu.

Yurt özlemi gibi bir duygu, bir süre sonra
bizi gene o dükkâna çekti. Kap›dan
girdi¤imizi görür görmez, yafll› Ermeni
kad›n, eflimin boynuna sar›l›p a¤lama¤a
bafllad›. Gözlerinden sanki yafl de¤il, 40
y›l, 50 y›l bask› alt›nda tutulmufl bir sevgi
boflan›yordu.

Üçüncü gidiflimizde:

- Bir kahvemi içmeden b›rakmam dedi.
O ‘Her fley var’ olan ‘Her fley bol’ olan
Amerika’da, elektrikli bir tafl› prize
sokarak de¤il, dükkân›n arkas›ndaki
küçücük odas›nda, ateflini külleyip
derinden derine yanar tuttu¤u bir 
mangala eski bak›r cezvesini sürerek, 
bize köpüklü kahve piflirdi. Alt›m›za birer
konserve sand›¤› çekti. Kahvelerimizi içtik.
Fal›m›za bakt›. Fal›m›zdan yaln›z iyi fleyler
söyledi.

Bizim kald›¤›m›z yere yak›n, Türkiye’li
Ermenilerin topland›¤› bir küçük
kasabayd› buras›… Sokaklar›nda, böyle
bakkallardan baflka, simitçi dükkânlar›,
lahmacuncular vard›.

Boston radyolar›ndan birini her akflam
bir, iki saatli¤ine kiralar, Müzeyyen
Senar’dan, Münir Nurettin’den plâklar
çald›r›rlard›.

Bazen de, Ermeni toplulu¤undan bir
flark›c› eline udunu al›r, titrek ve yan›k bir
hayk›r›flla, ‹ngilizce sözlü, Ermeni fliveli,
alaturka flark›lar söylerdi 
radyodan… Unutamad›¤›m bir tanesi,
Türkçe’ye flöyle çevrilebilir:

‘Yaland›r yalan

Ne varsa yalan 

fiu deli dünyada

Ne varsa yalan…’

Biz göremedik ama, görenlerden 
dinledik: Kasaban›n yak›n›nda, a¤açlar›
aras›ndan Göksu gibi incecik bir dere
akan bir de mesireleri vard›r…
Pazarlar›, çoluk çocuk, patl›can 
dolmalar›, turflular, böreklerle dolu
sepetleriyle bu mesireye gider, çay›r›n
üstüne Türkiye’den kalma kilimlerini
serer, akflam gün karar›ncaya kadar, saz
çal›p, alaturka flark›lar söylerlermifl.

Sokaklarda, bir ço¤unu, kendi
aralar›nda Türkçe konuflurken duyard›k,
içlerinde do¤ru dürüst ‹ngilizce
konuflamayanlar, fakat Amerika’da
do¤up büyümüfl çocuklar›n› kendileriyle
Türkçe konuflturanlar vard›.

Genç Ermeni edebiyatç›lar›n ‹ngilizce
dergilerini okurdum bazen…
Hikâyelerinin bir ço¤u, bir Ermeni ile
Türk’ün düflmanl›¤› ile bafllar, 
kucaklaflmas› ile biterdi.

Ermeni’lerin bu topra¤a ba¤l›l›klar›, ama
ille kendilerine mal ederek de¤il, bizim
dilimizle, türkümüzle, bizim 
yeme¤imizle, yaflay›fl›m›zla kaynaflarak
ba¤l›l›klar›, dünyan›n neresinde olsalar,
kuflaktan kufla¤a, bir aile emaneti gibi
saklan›r. Bu emanetin üstüne titrenir.
Giderken sanki, sand›klar›nda
Anadolu’nun topra¤›ndan da götürmüfl,
yerlefltikleri yerlere o topra¤›
sermifllerdir.

Asl›nda, yüreklerindeki, ihtirass›z bir
yurt özlemidir. Ama kötü niyetliler,
muhterisler, bu saf özleme, kendi
amaçlar› u¤runda, baflka bir yön ve
nitelik verme¤e u¤rafl›rlar.

Bu türlü unsurlar›n, devletlerin,
Türkiye’ye karfl› canl› tutma¤a
çal›flt›klar› o kadar ac› an›lara ra¤men,
Türk’lere karfl›, dün Amerika’s›nda,
bugün iflte, Lübnan’›nda, o kadar sürekli
k›flk›rtmalara ra¤men ço¤u Ermeni’lerin
s›cak yüre¤inden, ne Anadolu, ne Türk
sevgisini, ne de sözünden, saz›na kadar
Türklü¤ü ç›kar›p atma¤a imkân yoktur.

fiu, sevgiden baflka ‘Ne varsa yalan’
dünyada, bizi hâlâ birbirimize
düflürme¤e u¤raflanlar utans›n.”

24 Nisan 1965 günü ve ‹stanbullu
Ermeniler 

24 Nisan günü sabah› Türk Ermeni
toplumunu temsilen yüz kadar 
‹stanbullu Ermeni ileri geleni saat
10.00’da Taksim Meydan›’ndaki
Cumhuriyet An›t›’na bir çelenk koyacak,
Atatürk’e ve Türk milletine ba¤l› 
olduklar›n› bildirecek, Atatürk için sayg›
duruflunda bulunacakt›. Tören s›ras›nda
Cumhuriyet Senatosu eski üyesi Berç
Turan ile ‹stanbul Belediye Meclisi üyesi
Agop Binyat birer konuflma yapacak,
heyet Cumhuriyet An›t›’n›n fleref 
defterine flu sat›rlar› yazacakt›:20

“Ölmez Atam. Önderli¤inde kurulan ve
ilelebet pâyidar olacak, aziz Türkiye
Cumhuriyetinde Müslüman Türk
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sonuç

24 Nisan 1915’in ellinci y›ldönümü ve-
silesiyle, baflta Beyrut olmak üzere,
yurtd›fl›nda düzenlenen anma etkin-
liklerinde cereyan eden Türkiye’ye
yönelik protesto hareketlerine karfl›
Türk kamuoyunda floven ve milliyet-
çi bir tepki oluflmad›, Ermeni toplu-
munun fertlerine veya müesseseleri-
ne yönelik herhangi nahofl bir göste-
ri, taciz veya fliddet olay› cereyan et-

medi. Bunun ana nedeni, Ermeni
Patri¤i finork Kalustyan baflta olmak
üzere ‹stanbul Ermeni toplumu ileri
gelenlerinin kamuoyunu yat›flt›rma-
ya yönelik beyanatlar› ile, yine ayn›
kiflilerin 24 Nisan sabah› Taksim’deki
Cumhuriyet An›t›’n› ziyaret ederek
Atatürk’e ve Cumhuriyet’e ba¤l›l›kla-
r›n› beyan etmeleridir. Nitekim ko-
nuyla ilgili geliflmeleri özetleyen ve
de¤erlendiren Amerikan Baflkonso-
losu V. Lansing Collins merkeze gön-

derdi¤i raporda, “Birçok baflka faktör
oldu¤u tabii ise de, buradaki Ermeni
cemaati (yukar›da) tasvir edilen jest-
ler gibi jestler yapmaya gönüllü ol-
mas›ndan ötürü, Rum cemaatine k›-
yasla, Türk toplumu içinde onlar ka-
dar ayr› ancak çok daha eflit bir mev-
kiiyi muhafaza etmifltir” tespitinde
bulunacakt›.23

r›fat n. bali

ba¤›ms›z araflt›rmac›

dipnotlar

1 ‹stanbul Ermeni toplumunun önde gelen 250
flahsiyeti, Dahiliye Naz›r› Talat Pafla’n›n bir
emriyle 24 Nisan 1915 gecesi tutukland› ve
Çank›r›’ya sürüldü. Bu 250 kifliden çok az› hayatta
kalabildi. Ermeni toplumu bu nedenle 24 Nisan
1915 tarihini simgesel anlamda jenositin bafllang›ç
tarihi olarak kabul eder.

2 “Jenosit” kavram› ilk kez Raphael Lemkin 
(1900-1959) taraf›ndan 1944 y›l›nda yay›nlanan
Axis Rule in Occupied Europe Laws of

Occupation Analysis of Government Proposal

For Redress adl› kitapta kullan›lm›flt›r. (Carnegie
Endowment for International Peace, The Law
book Exchange Ltd, New Jersey, 2005, s. 79-80).
Birleflmifl Milletler Genel Kurulu 9 Haziran 1948
tarih ve 260 (111) A say›l› “Convention on the
Prevention and Punishement of the Crime of
Genocide” karar›nda Raphael Lemkin’in tan›m›n›
dikkate alarak “jenosit”in tarifini yapm›flt›r. 1915
Ermeni tehciri s›ras›nda yaflanan k›y›m 9 Aral›k
1948 tarihli BM Genel Kurulu karar›ndaki tan›ma
göre “jenosit” say›lsa da, Türkiye Cumhuriyeti, BM
Genel Kurulu karar›n›n makable flamil 
uygulanamayaca¤›n› savunarak bu tan›m› kabul
etmeyi reddetmekte. Buna karfl›l›k, Amerikan
Ermeni toplumu Raphael Lemkin’in BM Genel
Kurulu’nda kabul edilen karardan birkaç hafta
sonra, 1949 y›l›nda CBS Televizyonu’nda
yay›nlanan bir mülakat›nda “Ermeni jenositi”ne
at›fta bulundu¤una iflaret ederek ve jenosit
tarifini yapt›¤›nda Lemkin’in Ermeni jenositini
dikkate ald›¤›n› ileri sürerek, 1915 k›y›m› için
“jenosit” tan›m›nda ›srar etmekte. Günümüzde
Holokost ve jenosit incelemeleri konusundaki en
muteber isimlerden oluflan uluslararas› akademik
camian›n, birkaç istisna hariç, tamam› tehcir
s›ras›nda meydana gelen toplu k›y›m› “jenosit”
olarak kabul etmekte. Ayn› camia, ‹kinci Dünya
Savafl› s›ras›nda Nazilerin uygulad›klar› Yahudi
soyk›r›m›n› ise “Holokost” veya “Shoah” 
deyimleriyle anmakta. 

3 Bu y›ldönümü, Ermenistan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti baflkenti Erivan’da büyük bir gösteri
haline dönüflmüfl, bunun bir sonucu olarak
Ermeni Komünist Partisi Sekreteri Yakov
Zarobyan görevinden al›nm›fl ve Ermenistan
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti tepe yöneticilerinin
ço¤u de¤ifltirilmifltir. Bu konuda bkz Haig
Sarkissian, “50th Anniversary of the Turkish

Genocide As Observed in Erevan”, Armenian

Review, Cilt 19, say› 4, K›fl 1966, s. 23-28; 
Vahakn N. Dadrian “The Events of April 24 In
Moscow-How They Happened And Under What
Circumstances”, Armenian Review, Cilt 20, say› 2,
Yaz 1967, s. 9-26. 1965 y›l›ndaki gösterilerde
Sovyet Ermenistan halk›n›n bir an›t infla 
edilmesini talep etmesi üzerine inflaata ayn› y›l
bafllanm›fl ve an›t›n aç›l›fl› 1967 y›l›nda yap›lm›flt›r.
Kaynak “Genocide Monument”,
http://www.armenocide.am/genocide_monu-
ment.htm 

4 Ermenice lisan›na vak›f olmad›¤›mdan, bu
makalenin araflt›rma safhas›nda konuyla ilgili
dönemin Türk Ermeni bas›n› incelenmemifltir.

5 Cüneyt Arcayürek, “Rumlar›n tahrikiyle,
Ermeniler, katliâm›n 50 nci y›l›n› anacak”,
Hürriyet, 8 Nisan 1965. 

6 “Söz s›ras› Ermeni vatandafllar›m›zda”, Hürriyet, 
9 Nisan 1965. 

7 Baflpiskopos Bo¤os Kireçyan 1936-1965 y›llar›
aras›nda ruhani reisti. 1967 y›l›ndan bu yana
ruhani reis Hovhannes Çolakyan’d›r. Kaynak:
“H›ristiyanl›ktan önce Ermeniler”, www.bolso-
hays.com/webac.asp?referans=28 

8 Yüksek mimar Berç Sahak Turan (1920-1997), 15
Ekim 1961-7 Haziran 1964 tarihleri aras›nda Adalet
Partisi aday› olarak Cumhuriyet Senatosu ‹stanbul
üyesiydi. Kaynak: Fahri Çoker, Türk Parlamento

Tarihi Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin 

Özgeçmiflleri I. Cilt (1961-1964), TBMM Vakf›
Yay›nlar›, Ankara, 1998, s. 288-289.

9 Dr. Karabet Arman, 1978-1980 aras› Surp›rgiç
Ermeni Hastahanesi baflhekimiydi. Kaynak: Arsen
Yarman, Osmanl› Sa¤l›k Hizmetlerinde

Ermeniler ve Surp P›rgiç Ermeni Hastahanesi

Tarihi, Surp P›rgiç Ermeni Hastahanesi Vakf›,
‹stanbul, 2001, s. 610. 2001 y›l›nda Frans›z
Parlamentosu’nun Ermeni Soyk›r›m› Yasas›’n›
kabul etmesinin ard›ndan oluflan tepki üzerine
Show TV’nin 25 Ocak 2001 akflam› düzenledi¤i ve
baz› Frans›z parlamenterlerinin de kat›ld›klar›
tart›flma program›na Dr. Karabet Arman “Türk
Ermeni Patri¤i Bafldan›flman›” s›fat›yla kat›ld›.
Kaynak: Oktay Ekfli, “Foyalar› Ortaya Ç›kt›”,
Hürriyet, 27 Ocak 2001. Karabet Arman ayn›
zamanda Turkish-Armenian Relations 

Türk-Ermeni ‹liflkileri, (Bas›n Yay›n ve
Enformasyon Genel Müdürlü¤ü, Ankara, 1977)
kitab›n›n da yazar›d›r. Kaynak:

http://www.byegm.gov.tr/KUTUPHANEMIZ/yayin-
lar70-80.htm

10 finork Kalustyan (1913-1990), 1961 y›l›nda Patrik
seçildi. Biyografisi için bkz. http://www.biyo-
grafi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=959 ve 
Agos 27 Mart 1998.

11 “Patrik: mitingi tasvip etmiyoruz”, Cumhuriyet, 
10 Nisan 1965.

12 G. Arabadjian, “Calouste Sarkis Gulbenkian”,
Parev, 1999,
http://www.geocities.com/kegham.geo/gul-
benkian.html

13 Hayat hikâyesi için bak›n›z; “Last of the Big
Spenders”, Time, 24 Ocak 1972. Otobiyografisi için
bak›n›z: Nubar Gulbenkian, Portrait In Oil: The

Autobiography of Nubar Gulbenkian, 
Simon and Schuster, New York, 1965.

14 “Gülbenkyan Türkiye’deki Ermeniler sulh ve
refah içindedir, dedi”, Hürriyet, 24 Nisan 1965.

15 Ulunay Ahmet Refik’in ünlü ‹ki Komite ‹ki K›tal

kitab›na at›fta bulunmaktad›r.
16 Ulunay, “Biz ve Ermeniler”, Milliyet, 10 Nisan 1965.
17 Ecvet Güresin, “Ermeni mitingi”, Cumhuriyet, 10

Nisan 1965.
18 Ecevit, 1954 y›l›nda Amerikan Haber Merkezi’nin

(USIS) davetlisi olarak Amerika’da bulundu. 
Üç ay gazetecilik e¤itimi ald›ktan sonra Harvard 
Üniversitesi’ne gitti ve buradaki Ortado¤u
Enstitüsü’nde çal›flmalar›na devam etti, daha
sonra Türkiye’ye döndü. Kaynak: “Siyasetin fiairi
Karao¤lan”, http://dosyalar.hurriyet.com.tr/ece-
vit/olmaz.asp

19 Bülent Ecevit, “Ermeni”, Milliyet, 12 Nisan 1965.
20 “Ermeni Yurtdafllar An›ta Çelenk Koydu”, Milliyet,

25 Nisan 1965.
21 “Ermeniler çelenk koydu”, Hürriyet, 25 Nisan

1965. Yertvart Bezaz, 1957 milletvekili 
seçimlerinde CHP’den ‹stanbul milletvekili aday›
olacak, ancak seçilemeyecekti.

22 Amerikan Milli Arflivleri (College Park, Maryland)
RG 59 General Records of the Department of
State, Central Foreign Policy Files 1964-1966
Political and Defense POL 13-3 TUR 1/1/64 Box
2755, 20 Nisan 1965 tarihli belge.

23 Amerikan Milli Arflivleri (College Park, Maryland)
RG 59 General Records of the Department of
State, Central Foreign Policy Files 1964-1966
Political and Defense POL 13-3 TUR 1/1/64 Box
2755, 3 May›s 1965 tarihli belge.

kardefllerimizle kader birli¤i ve 
beraberli¤i içindeyiz. ‹zindeyiz Atam.
Sana minnet ve flükran borcumuzu, huzu-
runda sayg› ile e¤ilerek sunar›m. Türk
Ermeniler.” ‹stanbullu Ermeni tüccar
Yertvart Bezaz ise yurtd›fl›nda yap›lan
gösteriler hakk›nda, “Bu hareketleri
tasvip etmiyor, nefretle karfl›l›yoruz. Biz
Türküz ve Atatürk çocuklar›y›z,”
beyanat›nda bulunacakt›r.21

Amerikan Büyükelçili¤i’nin Türk
bas›n›n› de¤erlendirmesi

Birkaç hafta boyunca Türk bas›n›n›
oldukça meflgul eden bu tart›flmalar 24
Nisan tarihinin geride kalmas›yla birlikte

tamam›yla sönecekti. Dönemin Amerika
Büyükelçili¤i müflavirlerinden Philip
Clock merkeze gönderdi¤i de¤erlendirme
raporunda Türk bas›n›nda yaflanan
tart›flmalar› flöyle özetlemekte:

“Son günlerde, ça¤dafl Türkiye’de
nadiren, bas›nda ise neredeyse hiç
bahsedilmeyen bir mevzu efkâr› 
umumiyede yeniden tart›fl›lmaya
baflland›: Türkiye’deki Ermeni az›nl›¤›
bahsi. Genellikle uzun zaman dönemleri
zarf›nda ‘Ermeni’ kelimesi bas›nda yer
dahi almayabilir. Devlet okullar›n›n
e¤itim müfredat› bu bahsi bütünüyle es
geçmeye meyilli. Yerel (halk), yabanc› bir
gözlemci için Ermeniler taraf›ndan infla

edilmifl olduklar› aflikâr olan 
Merkezî ve Do¤u Anadolu’daki binalar›n
Türklerin veya baflka bir grubun infla
etti¤ini s›k s›k söylemekte. Bu flekilde
yok say›lan ve zâhiren unutuldu¤u
san›lan Ermeni az›nl›¤› bahsi, 
son zamanlarda 24 Nisan tarihinde
(1915’in) ellinci y›ldönümü ile ilgili
Beyrut’ta düzenlenecek konferans›n 
beklentisi ile yeniden canland›. Bu tür
bir konferans›n düzenlenmesi beklentisi
- Merkezî ve Do¤u Türkiye’de 1915 y›l›nda
vuku bulmufl Ermeni katliamlar›n›n
ellinci y›ldönümünü anma için - Türk
bas›n›nda, baz›lar› çok fliddetli olmak
üzere, de¤iflik tefsirlere yol açt›.”22


