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Konuya Ermeni hadiselerini ara~t~ ranlar~ n pek fazla dikkat etmedikleri
bir hususu aç~ klamakla ba~ lamak istiyoruz. XIX. yüzy~l~ n son çeyre~inde
Osmanl~~ Imparatorlu~ u'nda ortaya ç~kan veya ç~ kar~lan Ermeni hadisesi
nedir ve bundan ne anlamak gerekir? Kanaatimize göre bu sorunun cevab~~
çok önem arzetmektedir. Zira, bu soruya verilecek cevaba göre Ermeni
hadisesi incelenip, yorumlanabilir. O halde, her ~eyden evvel Ermeni
hadisesinin ne oldu~u ve kime göre neyi ifade etti~i muhakkak aç~kl~~a
kavu~turulmal~d~ r. Evvela, Ermeni hadisesi nedir? derken arkas~ ndan üç
soru daha akla gelmektedir. ~öyle ki, Ermeni hadisesi "siyasi bir mesele
midir"? "siyasi bir macera m~d~ r"? "siyasi bir isyan m~ d~ r"? Ayr~ca, kimin
için "mesele", kimin için "macera" ve nihayet kimin için "isyan" oldu~u
hususu da önem kazanmaktad ~ r. Çünkü, taraflara göre konunun mahiyeti
de~i~ir. ~imdi bu hususlar üzerinde biraz durmay~~faydal~~görüyoruz.
Kimin için ve niçin meseledir? Ermeni konusu, hiç ~üphesiz, Düvel-i
Muazzama ve özellikle ~ ngiltere ve Rusya için ciddi bir mesele olmu~ tur.
Nas~ l bir mesele oldu~una gelince: Emperyalizm meselesidir, koloniyalizm
meselesidir ve H~ ristiyanl~ k meselesidir. Fakat, esas olan bu sebepleri
gözden kaç~ rabilmek için bat~l~~ devletler Ermeni konusunu dünya
kamuoyuna "hümanizma meselesi", "liberalizm, hürriyet ve istiklal
meselesi" gibi takdim etmeye muvaffak olmu~tur. Ba~ka bir aç~dan
de~erlendirc~ i~imizde, Ermeni hadisesini ~~ 876-1877 Osmanl~-Rus Harbi ve
1878 Berlin Kongresi ile yeni bir safhaya ula~an ~ark Meselesi'nin bir
parças~~ve Anadolu'ya uzat~lan bir halkas~~olarak görüyoruz. Nitekim evvela
diplomatik alana zorla ve sun'i olarak aktar~lan konu, ~ark Meselesi'ndeki
Rus-~ ngiliz rekabeti yüzünden her iki tarafca da tahrik ve te~vik edilerek
fiiliyatta da ortaya ç~ kar~lm~~t~ r. Ancak, konu hiç bir zaman sadece
Ermenileri ilgilendiren ve onlar~ n menfaatlerine göre geli~en müstakil bir
mesele olarak de~er kazanmam~~~ve iltifat görmemi~tir. De~eri ve gördü~ü
destek Ingiliz ve Rus emperyalizmine verdi~i hizmet ölçüsünde artm~~~veya
eksilmi~ tir. Bu yönüyle Ermeni konusunu bizatihi Ermeni cemaatinin ana
meselesi olarak de~il, fakat belki de ona ra~men Ingiltere ve Rusya
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taraf~ ndan, kendi ana siyasi hedeflerine varabilmek için zorla yarat~lm~~~
emperyalizminin vas~ta-sebebi, bahane-sebebi ve ara meselesi olarak görmek
gerekmektedir. ~~te, Ermenilerin görmek ve anlamak istememi~~olduklar~~
husus budur. Böyle olunca da Ermeni toplumu kendisine hizmet eden de~il,
ba~ka devletlerin menfaatine hizmet eden vas~ta-toplum olmaktan öteye
gidememektedir. Nitekim, yüzy~llardan beri Ermenilerin bilinen tek özelli~i, Türkiye'yi bölmek isteyen emperyalist devletlerin vas~ tas~~olmas~d~ r.
Ba~kas~ n~ n emellerine hizmet eden vas~ ta-toplum olduklar~~için de, Türklere
kar~~~giri~tikleri her türlü eylem, isyan ve cinayet umduklar~~ neticeyi
vermemi~, bilakis kendi aleyhlerine olmu~tur. Her vas~ ta olan~ n kaderi de
zaten ba~ka türlü olamaz.
Kimin için ve niçin macerad~r? Hiç tereddütsüz ifade edilebilir ki, Osmanl~~
~mparatorlu~u'nda 1890 tarihinden itibaren Ermenilerin meydana
getirdi~i hadiseler Ermeni cemaati için macera olmaktan öteye
gidememi~ tir. Kald~~ ki, Ermeni e~k~yalar~n~ n ve çetelerinin yapt~klar~~
hareketler macera boyutlar~~içerisinde kalmaya da mahkurndu. Zira içinde
bulunduklar~~ tarihi, co~rafi ve demografik ~artlar, varmak istedikleri
hedefleri gerçekle~tirmeye yeterli de~ildi. Evvela, kurmay~~ hayal ettikleri
"Büyük Ermenistan Devleti"nin co~rafi ve siyasi s~ n~ rlar~ n~ n dahi ne oldu~u
ve ne olaca~~~kesin olarak bilinmemektedir. Dolay~s~yla mekan] dahi
belirlenmeyen yani s~ n~rlar~~ çizilemeyen bir devleti kurmaya kalkma
te~ebbüsü Ermeniler için elbette mace~~adan ba~ka bir ~ey olamazd~. Ayn~~
~ekilde üç milyon müslümana kar~~l~k yar~m milyon Ermeni nüfusunun içiçe
bulundu~u ve be~~alt~~müslüman köyü aras~ nda bir Ermeni köyünün mevcut
oldu~u geni~~bir bölgede, müslüman ahaliyi katlederek veya göçe zorlayarak
devlet kurmak için Osmanl~~ Devletine isyan etmek mutlaka macerac~~
olmay~~ gerektirirdi. Ayr~ca devlet gelene~i bulunmayan, yüzy~llardan beri
çe~itli devletlerin egemenli~inde ya~amaya al~~m~~, askeri kabiliyetten
yoksun, ticaret, zeneat ve çiftçilikle me~gul olan ve bütün imparatorluk
sath~ na da~~lm~~~bir toplumun devlet kurma hayaline kap~lmas~~ dahi bir
macerayd~.
Bilindi~i üzere gerçekle~mesi mümkün olmayan hayaller, maksad~~ne
olursa olsun, fiiliyata konulmak istendi~i andan itibaren, kelimenin tam
anlam~yla, macera niteli~i kazan~ r. Siyasi hayaller, sahiplerini maceraya
itecek kadar caziptir, ancak tarihin maceraya asla tahammülü yoktur.
Nitekim Ermenileri de affetmemi~tir.
Kimin için ve niçin isyand~r? Devletler hukukuna göre kim olursa olsun,
nas~l olursa olsun, s~ n~ rlar~~içinde ya~ad~~~~me~ru devlete kar~~~ba~~kald~ ran
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ve o devleti bölmeye çal~~an bir gurubun yapt~~~~eylemin ad~~ isyand~r,
h~yanettir. Dolay~s~yla, Osmanl~~Devleti aç~s~ndan Ermeni olaylar~~isyand~r,
h~yanettir. Nitekim, Bab-~~ Ali, Ermenilerin yapt~ klar~ n~~ bu ~ekilde
de~erlendirmi~~ve bu yönde tedbirler alm~~t~ r. Bu bak~mdan da, Osmanl~~
Devletinin Ermeni isyanc~lar~na kar~~~ald~~~~tedbirler me~ruiyet s~n~rlar~~
içindeydi. Kald~~ ki, Ermeni e~kiyas~ mn yapt~~~~hareketlerin ço~u adi suç
~eklinde tezahür etmi~~olup, mevcut kanunlara göre i~lem görmü~tür.
Halbuki, bu cinayet ve suikastlar~n hemen hemen hepsi siyasi maksath idi
1905 y~l~nda II. Abdulhamid'e yap~lan suikast bunlardan en önemlisidir.
Öte taraftan Ermeni cemiyetlerinin Düvel-i Muazzama ile me~ru devlet
aleyhine i~birli~i yapmas~~ ve onlardan yard~m ve destek almas~~ aç~kca
h~yanettir. Bu tür hareketlere verilecek cezalar ise dünyan~n her yerinde
ayn~d~r. Fakat buna ra~men devletin zay~f bulunmas~~ ve d~~~müdahalelere
maruz kalmas~~ yüzünden Bab-~~ Ali, Ermeni e~kiya= gerektirdi~i ~ekilde
cezaland~ramam~~t~ r.
Netice itibariyle, Ermeni hadiselerini emperyalimin meselesi, Ermeni
toplumunun maceras~, Osmanl~~Devletinin iç isyan~~ oldu~unu söyleyebiliriz. Bu oldukça uzun giri~ten sonra makalemizin as~l konusuna geçebiliriz.
Amerikal~~Muhabir Dr. George H. Hepworth'un Raporu: *
1983 yaz~nda Frans~z D~~i~leri Bakanl~~~~Ar~ivindeki çal~~malar~m
esnas~nda rastlad~~~ m Ermeni hadiseleriyle ilgili k~ rk bir sahifelik bir vesika,
konunun ihtisas sahama girmesi sebebiyle ilgimi çekmi~ti. Söz konusu vesika
New-York Herald gazetesi taraf~ ndan Ermeni hadiselerini yak~ndan
incelemek üzere ~~ 897 y~l~nda Türkiye'ye özel muhabir s~fat~yla gönderilen
Dr. George H. Hepworth'un yazd~~~~rapordan ibarettir. Hemen ifade
edelim ki, elimizdeki vesika Dr. George H. Hepworth'un raporunun
frans~zca tercümesidir. Raporu Ingilizce asl~ndan ~~898 y~l~ nda Frans~zcaya
tercüme eden ise, Trabzon'daki Frans~z Konsoloslu~unun Drogman~~Leon
Krajewski'dir. Frans~z konsolosunun, ad~~geçen raporu tercüme ettirerek
kendi Bakanl~~~na yollamas~, vesikan~n önemini göstermektedir. Frans~z
konsolosu, hükümetinin takip etti~i siyasete ters dü~memek için, kendisinin
do~rudan yazamad~~~~ baz~~ bilgileri, Amerikal~~ muhabir vas~ tas~yla
Bakanl~~~ na iletmi~~olabilir. Frans~z hariciyesinin bu vesikay~~ diplomatik
aç~dan nas~l de~erlendirdi~ini bilmiyoruz; bununla birlikte Quai d'Orsay,
* Archives du Ministere des Affaires Etrangres â. Paris, Archives Diplomatiques,
Correspondance Politique et Commercial, NOUVELLE SERIE, 1897-1918, TURQUIE
POLITIQUE INTERIEURE, Tome: 74, Date: 1898-1899, Pages: 191-232.
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Ermeni maceras~ n~n iç yüzüne ait baz~~gerçekleri, hiç olmazsa bu vesile ile
ö~renmi~~olmal~d~ r.
~üphesiz vesikan~ n önemi, Frans~ z diplomasisini etkileyip etkilemedi~inden gelmiyor, Dr. George H. Hepworth'un fikri tavnndan ve Ermeni
hadisesine bak~~~ aç~s~ ndan kaynaklan~yor. ~öyle ki, Dr. Hepworth,
Amerikal~~ olmak münasebetiyle Osmanl~~ ~~mparatorlu~u'ndaki olaylara
yabanc~, muhtemelen önyarg~s~~ az bir gözlemci durumundad~r. O, sadece
tarafs~z ve önyarg~s~z bir gözlemci de~il ayn~~ zamanda ciddi bir ara~t~r~c~~
olmak iddias~ ndad~ r. Nitekim, Dr. Hepworth, daha Trabzon'da iken
yollad~~~~bir yaz~da bu iddias~n~~~u cümlelerle ifade ediyordu: "... Madem ki,
tarihçinin yazaca~~~do~ru olaylar~ n yani hakikatin pe~indeyim, o halde üzüntülü
Ermeniler kadar Türklere de sayg~~duyuyor, bilgileri her türlü ahvalden haberdar olan ve
mahallin insanlar~m tan~yan Almanlar, Ingilizler, Frans~zlar ve Amerikal~lardan
al~yorum." Yazar, ayr~ ca ve özellikle Ermenilerin sözlerine itimat
edilemeyece~ini de belirterek bu tarafs~zl~~~ n~~ vurgulamak istiyor.
Ermeniler hakk~nda "... Ermeniler iyi ~ahit de~ildir, zira onlar için olaylar~~tarafs~z
bir ~ekilde de~erlendirmek mümkün de~ildir" diyerek kanaatini belirtiyor. Bu
yüzden, Ermenilerin olaylarla ilgili söylediklerini fazla ciddiye almam~~~
Oldu~u söylenebilir. Bununla birlikte, Dr. George'un Türklere veya
müslümanlara herhangi bir sempati duydu~unu da söyleyemeyiz. Zira,
Ermeniler ile müslümanlar~~ mukayese ederken baz~~görü~~ve yorumlannda
h~ ristiyanl~~~ n tesiri alt~nda kald~~~n~~görüyoruz. Her ~eye ra~men, olaylar~n
temelinde yatan gerçek sebepleri ara~t~ r~c~~ bir gözle görme~e ve ortaya
koymaya gayret etmi~~olmas~ , bir dereceye kadar Dr. Hepworth'un
tarafs~zl~~~ n~ n ifadesi olarak kabul edilebilir.
Ermeni Olaylar~n~n Sebepleri:
Yap~lan propagandan~ n ve dünya kamuoyuna mal olmu~~önyarg~ n~n
aksine Dr. Hepworth, Ermeni olaylar~ nda ~ rki ve dini sebeplerin olmad~~~ n~~
kesinlikle ifade ediyor. Zira, Samsun, Trabzon, Bitlis, Harput ve Diyarbak~ r
bölgelerinde yapt~~~~seyahat esnas~ nda Ermeniler ve müslümanlar aras~ nda
böyle bir dü~manl~~~ n olmad~~~n~~ve ancak olaylar ba~lad~ ktan sonra dinin
ve ~rk~n araya girdi~ini bizzat görüyor ve her iki taraf insanlanndan bunu
dinliyor. Hatta raporunda ~öyle bir ifade mevcuttur: "Sürtü~menin tek ve ilk
sebebi din ve ~rk olsa idi, yak~n geçmi~teki olaylar asla olmazd~.., yan~lma korkusu
olmaks~z~n bu iddiay~~ileri sürebiliyorum. Olaylardan önce dinin etkisi yok. Olaylar
ba~lay~ nca dinin bir etkisi oluyor, olmad~~~n~~söyleyemem..." Muhabir, ayr~ca
olaylann kökeninde iktisadi sebep ar~ yor, fakat Ermeniler aç~s~ ndan bunun
varid olamayaca~~n~ , çünkü Do~u Anadolu Bölgesinin ve Trabzon-Ba~dat,

ERMENI MACERASI

573

Samsun-Ba~dat, Batum-Ba~dat ticaretinin Ermenilerin elinde oldu~unu,
servet ve kazanç yönünden müslümanlardan üstün bulunduklar~n~~
mü~ahade ediyor. Neticede olaylar~n esas sebebinin "münaka~a götürmez
~ekilde., politik otonomi arzusu" oldu~unu ifade ediyor. Ermenilerin bu
arzusunu k~ n~yor, uygulanmas~~ halinde Ermeni toplumu için intihar telâkki
ediyor. Zira kesin bir ba~ar~s~zl~ktan ba~ka bir netice vermeyecek Ermeni
arzular~, idealleri ve te~ebbüslerinin görülmemi~~bir delilik te~kil edece~ine
ve sonunda Ermeni toplumunun tamamen peri~an olaca~~na inan~yor.
Ermenilerin politik otonomi arzulanna kar~~l~ k, Türklerin otonomi
f~ krinden nefret etti~ini, dolay~s~yla Türklerin tek bir askeri kalsa bile
Ermenistan'a muhtariyet vermeyeceklerini ifade ediyor. Çünkü Ermenilere
muhtariyet vermek, Türklere göre Osmanl~~imparatorlu~u'nu y~kma
hakk~n~~onlara vermek manas~ na geldi~ini de ifade ediyordu. Dr. Hepworth,
bu ~artlar alt~nda Ermenistan idealinin hayal ve bu idealin tahakkuku için
yap~lan te~ebbüslerin macera oldu~unu belirttikten sonra, ~ayet Ermeniler
Türklere nazaran baz~~üstünlüklere ve avantajlara sahip olsalard~~bu mazur
görülebilirdi diyor. ideallerinde ve te~ ebbüslerinde Ermenileri mazur
gösterecek ~artlar~~ da ~u ~ekilde s~rallyor
- Bulunduklar~~bölgelerde ço~unluk te~kil etselerdi,
2 - Kendilerine ait topraklarda ya~asalard~,
3 - Güçlü ve iyi silahlanm~~~bulunsalard~,
4 - Harp sanat~n~~bilselerdi,
5 - Bulunduklar~~yerlerde kalelere ve topçu kuvvetine sahip olsalard~,

Muhabir bu ~artlar~n hiç birinin varl~~~ na inanm~yor. Hatta
Ermenilerin gücü, silah~, techizat~~ olsa bile müslümanlar~n ezici nüfus
üstünlü~ü kar~~s~nda ba~ar~s~z kalacaklar~n~~ve yok olup gideceklerini aç~kca
belirtiyor. Kald~~ki, Ermenilerin bu müsait olmayan durumunu isyanc~lar
da kabul ediyorlard~. Amerikal~~muhabir, bunun sebebini, yani imkans~z bir
i~in pe~inde ko~man~n s~rr~ n~, nihayet bir Ermeni e~kiyas~n~ n itirafi sonunda
anl~yor. E~kiya ~öyle diyor: "... Bizzat kendimiz güçlü olmasak da, kuvvetimizi
Avrupa'n~n sempatisinde buluyoruz. Bizim yapamad~~~m~ z~~Avrupa yapabilir. E~er
Avrupa'y~~bizim için sava~maya sürükleyebilirsek, hedefimize ula~m~~~oluruz..." I~te
Ermeni çetelerinin bu zihniyetidir ki, Dr. Hepworth'a Ermeni te~ebbüsüne
"Macera, delilik ve cinayet" dedirtmi~ tir. Çünkü bizzat kendisinde güç,
kuvvet, ~uur görmeyip, Avrupal~lara devlet kurdurmaya kalkan bir
toplumun ba~ar~~ sa~lamas~~ imkans~zd~r. Bu bak~mdan Dr. Hepworth,
otonomi fikrini Ermenilere telkin eden, onlar~~ bu yolda lu~k~rtanlann as~l
sorumlu olduklar~n~~söylüyor.
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Muhabir, ikinci sebep olarak da iki toplum aras~ndaki karakter fark~ n~~
görüyor. O, karakterlerin önemli oldu~unu ~u cümleler ile dile getiriyor: "...
iki halk aras~ndaki mücadele onlar~n karakterlerinden kaynaklan~yor. E~er siz bu
noktay~~hesaba katarsan~z ve ona sahip oldu~u önemi verirseniz, üzücü mücadelenin
anahtann~~elde edersiniz. Bunu yapmad~kça olaya bak~~~n~z ne mant~kt, ne de
memnuniyet verici olur." Bundan sonra iki halk~n karakterleri hakk~nda
malâmat veriyor.
Ermenilerin Hususiyetleri: Ermeniler atalanyla övünürler. Milli hat~ralar~~
Nuh'un Gemisinin A~r~~ Da~~'n~n tepesine oturdu~u günlere kadar uzan~r.
Yahudiler gibi yak~n akraba aras~nda evlenmezler. Çok uzak bir geçmi~ te
bir hanedanlar~~ olmu~, bütün muharebeleri kaybetmi_~ler, askeri yönden
güçlendikleri zamanlar her defas~nda ma~lubiyete u~ram~~lard~ r. Art~k
onlar harpçi de~iller ve zaten nesiller boyu da olmam~~lar. Boyun e~mi~li~in
er veya geç ortaya ç~karaca~~~kurnazl~k, çekingenlik gibi bütün ay~ r~c~~
vas~flarla birlikte ba~kalar~na tabi kalm~~~yarat~klard~r. Kendilerini sava~~
yerine ticarete adam~~lard~ r. Ba~lang~çta ziraatçi idiler. Fakat kendi mal ve
müllderini koruyamaz hale gelince, daha çok kâr b~rakan ve emniyetli olan
ticaretle u~ra~maya ba~lad~lar. Bu yönde yeteneklerini geli~tirdiler. Bugün ticari üstünlükleri inkâr edilemez. Onlar ticarette çok uyan~k bir kavimdir. Aile
hayat~nda ahlâkl~d~rlar. Fakat i~~hayat~nda onlara çok dikkat etmek gerekir.
Müslümanlarda aldat~laca~~~intiba~~ daima vard~r. Zaten Ermeniler
Müslümanlardan intikamlar~n~, para ve mal al~~veri~inde onlar~~kand~rarak
almaktad~ rlar.
Türklerin Hususiyetleri: Türk'ü dikkatlice inceleyen ve özelliklerini
ara~t~ ran bir kimse, Osmanl~= bugün Avrupa'da i~gal etmi~~oldu~u zay~f
mevkiin sebeplerini kolayca anlayabilir. Her ~eyden önce Türk, dünyan~ n
en iyi kalpli yarat~klar~ndan biridir. Genellikle sad~ k ve namusludur. Bir
Rum veya Ermeni'den ziyade bir Türk'e güvenirim ve ona itimad~m vard~ r.
O, hizmette dikkatli ve son ana kadar insana yard~ m etmeye çal~~~ r.
Gerekti~inde kuru bir ekmek parças~yla ya~amaya raz~, mes'ut ve güçlü bir
insand~ r. Türk imkan ve ~artlardan faydalanmas~m bilir. Türk at üzerinde
ya~amaya raz~d~ r. Atl~~ bir Türk sayg~~ duyulacak durumdad~ r. At~n~~terk
etti~i zaman zaaf~~ ortaya ç~kar. Türk göçebedir; göçebe idi, göçebe kalacak,
zira ba~ka türlü olmay~~hor görüyor. I~te Avrupa'da eskiden oynad~~~~rolün
s~rr~~budur. Türk'ü buldu~unuz herhangi bir yerde; ovada olsun, çölde veya
kalabal~ k ~ehirlerde olsun, yak~ndan incelerseniz her ~eyi göçebe usülüne
göre yapt~~~n~~ ve terakki dedi~imiz ~eyden yeni yeni etkilendi~ini
görürsünüz. O, XVI. yüzy~la hayrand~r. XIX. yüzy~l~~be~enmez. Çünkü, o
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sert bir hayat tarz~n~~tercih ediyor. Onda ufac~k bir ticari ihtiras yoktur.
Damarlar~nda a~iret kan~~ ta~~yor. Atalar~n~n usûllerinden pek fazla
vazgeçmemi~tir. Türklerin medeniyetinde kad~n~n tesiri yoktur. Türk
dünyas~, erkekler dünyas~d~r. Ticari i~lerde az ba~anl~d~r. Bunun içindir ki,
Yahudi, Rum, Ermeni ve yabanc~lar sürüsü Türkiye'nin üzerine çullanarak
onu yiyip bitirmekte ve sömürmektedirler. Fakir Türk, bütün servetinin
yava~~yava~~kurnaz Ermenilerin eline geçti~ini görmeye mahldim
vaziyettedir.
~ki kavmin hususiyetlerini bu ~ekilde ortaya koyduktan sonra, Dr.
Hepworth ~u sorulan soruyor: O halde iki ~rk aras~nda sürtü~me niçin
olmas~n? ~ki ~rk birbirine nas~l sempati duysun? Böyle bir sürtü~meden nas~l
kaç~mlabilir? Bu sorulann cevab~m da bulam~yor, zira sürtü~meyi ve
antipatiyi normal kar~~l~yor. Aynca, Türklerle Ermenilerin uzun zaman
ayn~~topraklar üzerinde ya~amayacaklann~n basit bir hakikat oldu~unu,
zira Türklerin kendi menfaatlerini nas~l koruyacaklann~~bilemediklerini ve
bir kaç sene sonra her ~eyin Ermenilerin eline geçece~ini gördüklerini ilave
ediyor.
Dr. Hepworth'un sebep olarak gördü~ü karakter farkl~l~klar~ , esas~nda
sosyal ve iktisadi farkl~l~klar ve sürtü~meler ~eklinde kendini göstermi~~ve iki
toplum aras~nda derin uçurumlar yaratm~~t~r. Türklere nazaran sosyal
yönden ileri, iktisadi yönden refah içinde olan Ermenilerin olaylan
ba~latmas~, siyasi istildal arzusunun a~~r bast~~~n~~gösteriyor. Iktisadi ve
sosyal sebepler Türkler için söz konusudur. Durum bu olunca, büyük
devletlerin Ermeniler lehine reform istemesinin tamamen kendi siyasi
menfaatleri icab~~oldu~u aç~kca ortaya ç~kmaktad~r.
Olaylar~n Sorumlular~: Amerikal~~muhabir olaylar~n sebeplerini çe~itli
vesilelerle raporunda anlatt~ktan sonra, bir de olaylardan kimlerin sorumlu
oldu~unu ara~t~nyor. Sorumlu olarak kar~~s~na ~ngiltere, Rusya ve Ermeni
cemiyederiyle çeteleri ç~k~yor. Ayr~ca Berlin Anla~mas~'n~~imzalayan ve
me~hur 61. maddeyi koyduran devletleri de sorumlu tutuyor ki, yine ba~ta
~ngiltere ve Rusya gelmektedir. Dr. Hepworth, Berlin Anla~mas~~olmam~~~
olsayd~~her ~ey daha iyi olacakt~, zira Avrupa'n~n müdahalesi her ~eyi daha
kötüle~tirmi~tir ~eklinde bir kanaat belirttikten sonra ~ngiltere ve Rusya'n~n
sorumluluklar~n~~~u ~ekilde izah ediyor:
Ingiltere'nin Sorumlulu~u: ~ngiltere Ermeni e~k~yas~na s~~~nma hakk~~
vermekle kalmad~, ayn~~zamanda onlar~~sempati ile kar~~lad~, korudu,
yard~m etti, destek sa~lad~~ve Türkler aleyhine tahrik etti. Ermeni çeteleriyle
hem i~, hem de suç ortakl~~~~yapmaya raz~~oldu. Çetelere vatansever ve milli
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kahraman olduklar~~ fikrini telkin etti. Çeteler bu s~fatlardan faydalanarak
Ermeni toplumu üzerinde nüfuz sahibi oldular ve kolay ya~aman~n yolunu
buldular.
Muhabir, ayr~ca bu konuda bir Ermeninin fikrini sorar ve ondan ~u
cevab~~al~r: "... Ah, eskiden biz çok mesuttuk. Çok vergi ödüyorduk , fakat büyük ticari
avantajlanm~z vard~. Biz çok memnun, hatta çok müreffeh idik. Fakat Berlin
Anla~mas~~ve ~ngiltere'nin i~e kar~~mas~~olmasayd~.. E~er Avrupa bizimle me~gul
olmasayd~, biz bir istikbale sahip olabilirdik,fakat bugünkü durumda, bana öyle geliyor
ki, biz mahk~2m edilmi~~bir toplumuz..." Görüldü~ü üzere, ~ngiltere'nin
sorumlulu~u hem bir Amerikal~, hem de bir Ermeni tarafindan kabul
ediliyor.
Rusya'n~n Sorumlulu~u: Rusya olaylara omuz silkiyor, fazla me~gul olmaz
görünüyor. Çünkü Türkiye'nin olaylardan korkmas~, pani~e kap~lmas~,
zay~flamas~~onun i~ine geliyor. Zira Rusya Türkiye'ye elma gözüyle bak~yor
ve elma kafi derecede olgunla~t~~~ nda onun eline dü~üce~inden emin
bulunuyor. Anadolu'da Ermeni ve Türk öldürülmü~~veya ölmü~, bu onun
için önemli de~ildir. Rusya s~n~ rlar~n~~ çok iyi korur. Fakat Türkiye'ye
silahlar ve çeteler geçmek isteyince s~n~ r~~ korumaktan vazgeçiyor ve
görmemezlikten geliyor, onlar~~ serbest b~rak~yor. Çünkü, Rusya bu
silahlar~n ve çetelerin kendi maksad~na ve görü~lerine uygun hareket
ettiklerinden emindir. Kar~~~k ve ç~kmazda bulunan bir Türkiye Rusya'ya
uzun y~llard~r arad~~~~f~ rsatlar~~verebilir. O halde Rusya olaylar~n ç~kmas~n~~
kolayla~t~rmas~~ve kendi menfaati için tahrik etmesi yüzünden sorumludur.
Ermenilerin Sorumlulu~u: Avrupa'n~n çe~itli ~ehirlerinde bulunan Ermeni
cemiyetleri ile Do~u Anadolu'da te~ekkül etmi~~olan çetelerin sorumlulu~u
bütün Ermeni toplumunu zorla veya ikna yoluyla maceraya sürüklemi~~
olmalar~ndan ileri gelmektedir. Bunlar~ n sorumlulu~u hakk~nda Dr.
Hepworth ~öyle diyordu: "... öldürme olaylar~~ Ermeni çetelerinin yüzünden
olmu~tur. E~er bunlar olmasalard~~veya sessiz dursalard~, asla öldürme hadisesi
olmazd~. inkar edilmesi imkâns~z olan gerçek budur. Bütün kar~~~kl~ktan kendileri
ç~kard~lar,, fakat neticelerine Ermeni toplumu katland~, kendileri kaçt~lar. ~ayet
~ngiltere ve Rusya'n~n sempatisi ve te~viki olmasayd~, bir ~ey yapamayacak kadar zay~f
kalacaklard~..."
Görüldü~ü üzere, olaylar için bir suçlu aran~yorsa bu suçlular~~
Ermenilerin, kendi içlerinde, Rusya ve ~ ngiltere'de aramalar~~gerekir. Onlar
suçu Sultan Abdülhamid'e, daha sonralar~~ da Talat Pa~a, Cemal Pa~a,
Enver Pa~a ve Sait Halim Pa~a gibi devlet adamlar~m~zda aram~~lard~.
Halbuki gerçekte bu ~ah~slar devlet ~uuru ile hareket ederek olaylar~~
önlemeye çal~~m~~lard~r.
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Dr. Hepworth, Ermeni cemiyet ve çetelerinin sorumlulu~unu gösteren
bir belgeden de bahsediyor. Bu belge Erzurum'da iki muhalif Ermeni
e~kiyas~ n~n kavgas~~sonucunda ölenin cebinden ç~km~~t~r. Belgede, 26 Ocak
1896 ve ~~3 Ocak ~~ 897 tarihlerinde Ermeni cemiyet ve komitalann~ n genel
toplant~lar~ nda al~ nan kararlar vard~ r. Toplant~ da üç teklif görü~ülmü~tür.
Birincisi harp haz~rl~klar~n~~yapabilmek için olaylara, tahriklere suikastlere
on y~l için ara verilmesi. Bu teklif ço~unluk taraf~ ndan red edilmi~tir. Ikinci
teklif, bir müddet Anadolu'yu sükûnete terk etmek, fakat Balkanlarda
huzursuzlu~u art~rmak ve Osmanl~y~~ y~ pratmak için, Ermeni çetelerini
Bulgarlara ve S~rpl~lara yard~ ma göndermek. Bu teklif de red edilmi~ tir.
Cçüncü teklif ise, tahriklere, suikastlere, her türlü sabotaja ve teröre ara
verilmeden devam edilmelidir. Ayr~ ca silah, cephane gibi hususlarda
Anadolu'daki Ermenilere yard~ m sürdürülmelidir. Bu teklif ittifakla kabul
edilmi~tir. Neticede ~u kararlar al~ nm~~t~r: Isyan durdurulmamal~~Istanbul
ve vilâyetlerde sürdürülmelidir. Vilâyetlerde hükümetin ba~~ na gaileler
açacak çete te~kiline h~ z verilmelidir. Müslüman halk huzursuz edilmeli,
öldürülmeli ve göçe zorlanmal~d~ r. Çeteler da~lar~~i~gal etmeli ve ana yollar~~
kesmelidir. Kervanlar ve yolculara sald~r~larak, kar~~~ kl~k ç~ kar~lmal~d~ r.
Ermeni halk~~tahrik edmelidir. Bütün bu kararlar Avrupa'n~n müdahalesi
gerçekle~ inceye kadar aynen uygulanmal~d~ r. Bu hususlar Ermenilerin
sorumlulu~u hakk~ nda daha fazla söylenecek bir söz b~ rakmamaktad~r.
Soyk~r~m iddialar~: Bu konuda Dr. Hepworth, tarafs~z oldu~una inand~~~~
ve uzun y~llar Türkiye'de ya~am~~~olan Trabzon'daki Amerikan misyon
~efinin görü~lerine ba~vuruyor. Muhabir bu kimsenin ad ~ n~~vermiyor, fakat
tercüme eden Leon Krajewski bu ki~inin muhtemelen Amerikan misyon ~efi
oldu~ unu dip notta belirtiyor. Misyon ~efinin ifadesi özetle ~ undan ibarettir:
" Katt olaylar~n~~ Ermeniler yapt~, dolay~s~yla cezaya çarpt~r~lmalar~~gerekirdi.
Fakat, insan öldürmekte Türkler dünyada yaln~z de~ildir. Onlar~n hareketi di~er
milletlerinkinden daha kötü say~ lamaz. Meselâ Rus tarihinde benzer pek çok olay
hat~rl~yorum. Daha yirmi y~l evvel, 1877'de General Skobeleff, Istanbul'a göç eden ve
münhastran kad~ n ve çocuklardan ibaret olan roo.000 ki~ilik bir kafile üzerine
süvarilerini sald~rt~nz~t~r. Bu, Ocak ay~ nda olmu~tur. Bütün kafile da~larda ve Meriç
sular~nda so~uktan ve açl~ ktan tamamen yok olmaya terk edilmi~tir. Bu, sadece bir
örnektir. Bir kaç ki~inin hareketlerinden dolay~~ bir ~ rk:, yani Türkleri tamamen suçlu
bulan Oriyantalizm'dir. Ingiltere, Hindistan'dayapt~klann~~inkâr edebilir mi? Fransa,
1871 Paris komününde bir günde çocuk, kad~n, erkek, ihtiyar, genç demeden binlerce insan~~
katletti. rine Rusya, bir Polonyal~~kaça~~~sadece bir gece saklayan Polonya köyünü
tamamen yok etmedi mi? Bu bak~mdan Türklerin di~er milletlerden daha günâhkâr
oldu~unu söylemek do~ru de~ildir...."
Belleten C. XLI X, 37
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"Amerikan kamuoyunun genel kanaati; ki, daha evvel bu kanaati ben de
payla~~yordum, Türklerin sebepsiz ve tahrik sözkonusu de~ilken, hareket ettikleri
~eklindedir. ~imdi inan~yorum ki, ~ayet Türkler bu ~ekilde davransalard~ yeryüzünde bir
tek Ermeni b~ rakmazlard~." Gerkçekten de olaylar~ n Sebebi, Avrupal~lar~ n
zannetikleri gibi, Türklerin dini taassubu, barbarl~~~, ~rk dü~manl~~~~
olsayd~, ~ o ~~ den I goo'lere kadar Anadolu'da bir Ermeni kalmazd~ ;
muhtemelen Ermeni ad~~ bile unutulur giderdi.

