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150  YILLIK 
ERMENİ 
GAİLESİ

Bir bakıma “baş ağrısı”, hatta 
“baş belâsı,” “püsküllü belâ” 
demektir. “Ermeni sorunu” ya 

da “Ermeni meselesi” demek, pek ye-
terli görünmüyordu. Ermeni işi, basit 
bir sorun değil, karmaşık, kendine 

özgü, sui generis bir sorundur, başka 
sorunlara pek benzemiyor  Bu işin 
içinde, Osmanlı Ermenilerinin devle-
te ihaneti var; düşmana hizmeti var; 
Mehmetçiği arkadan hançerlemesi 
var; masum Müslüman köylüleri kı-

lıçtan geçirmesi var, alçaklık, kalleşlik 
var, yalanın, hilenin daniskası var, her 
türlü adilik, kötülük ve de emperya-
lizmin bütün çirkin oyunları var... 

Bu kendine özgü sorunun içinde 
şeytanın bile aklına gelemeyecek bin 

Dr. Bilâl N. ŞİMŞİR
E. Büyükelçi, Tarihçi-Yazar

1 Bu tespit, K. S. Papazian’a aittir. Aklı başında bir Ermeni olduğu anlaşılan Papazian, “Patriotizm Perverted” (Sapık 
Yurtseverlik) adlıyla bir de kitap yazmıştır. (Boston, 1934).

Tarih Bilinci

ESKİLER, "ERMENİ MESELESİ" YA DA "ERMENİ SORUNU" DEMEZLER, “ERMENİ GAİLESİ” DERLERDİ. “GAİLE”, DERT, SIKINTI, 
KEDER, ÜZÜNTÜ, İNSANI UĞRAŞTIRAN, BEZDİREN SIKINTILI İŞ DEMEKTİR.
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bir türlü kötülük gizli. Ermeni çetele-
rinin “Faşist milliyetçiliği”, “sapık yurt-
severliği”1 kökleri  belki Haşhaşî’lere 
kadar uzanan bir suikast damarı, 
masum Türk kanı döken her Ermeni 
katili “Ermeni Millî Kahramanı” ilân 
etme geleneği, Ermeni çocuklarını 
bu sözde “kahramanlara” özendirip 
yeni suikastçılar yetiştirme ve suikast 
geleneğini kuşaktan kuşağa aktarma 
kültürü, kimi Ermeni papazlarının 
kanlı suikastçıları kutsayıp yüceltme 
alışkanlığı, Ermenistan Hükümetinin, 
Türk diplomatlarını vuran, Türk kuru-
luşlarına bombalar savuran ve pek 
çok masum can alan kanlı teröristle-
re kanat gerip onları devlet protoko-
lüne dahil etmesi vs. var.  

Ermeni gailesinin içinde bunların 
hepsi var. Ermenistan’ın  Azerbaycan 

topraklarını işgal etmesi, bir milyon-
dan fazla Azerbaycan Türk'ünü yerin-
den yurdundan etmesi, Türkiye sınır-
larını reddetmesi, Türk topraklarına 
göz dikmesi var, var, var da var. Yani 
karşımızda dengesiz, patolojik, iflah 
olmaz bir insan tipleri var.... İnsanı 
uğraştırır, bıktırır, bezdirir, kahreder...

Ermeni gailesi, Tanzimatçıları uğ-
raştırdı, Islahatçıları, Meşrutiyetçileri 
uğraştırdı; Kuvayı Milliyecileri de çok 
uğraştırdı. Ve bugün Cumhuriyet 
çocuklarını uğraştırmaktadır. Bu kar-
maşık sorunun 150 yıllık geçmişini 
kısaca hatırlayalım.

Paris Antlaşması (1856)
1853-1856 Kırım Savaşından 

sonra imzalanan Paris Barış 
Antlaşmasına, Islahat Fermanı ile 
ilgili bir madde kondu. (Madde 9). 

Sultan Abdülmecid, 28 Şubat 1856 
tarihinde çıkardığı Hatt-ı Hümayunu 
ile Müslüman, Hıristiyan ve Musevi 
tebaası arasında ırk ve din ayrımı gö-
zetmediğini teyit etmişti. Bu irade, 
uluslararası bir antlaşmada, tumtu-
raklı bir madde halinde zikredildi. 
Madde şöyleydi:

Dokuzuncu madde - Zat-ı 
Hazret-i Padişahi tabealarının saa-
det-i hallerine masruf olan himmet-i 
mütevelliyeleri iktizasınca kavmiyet 
ve diyanet ayrımayarak cümlesi içün 
mucib-i ıslah-ı hal olmakla beraber 
memalik-i şahanelerinin hırıstiyan 
ahalisi hakkında niyyat-ı inayetkâre-
neleri teyid ider bir kıt’a ferman-ı âli 
ihsan buyurmuş olduklarından ve bu 
babda olan efkârı şahanelerine bir 
delil-i cedid ibraz etmek istediklerin-

Paris Barış Konferansı. 1856. 
Gravür, XIX. yüzyılın sonu
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den irade-i müstakille-i şahanelerin-
den sadır olmuş olan işbu ferman-ı 
âlinin düvel-i muahideye tebliğini 
tensip buyurmuşlardır. Düvel-i mua-
hide işbu tebliğin kadr-i âlisini isbat 
ve teyid iderler. Şurası kaviyyen mu-
karrerdir ki işbu tebliğ Zat-ı Hazret-i 
padişahinin ne kendi tebeasiyle olan 
muamelat-ı şahanelerine ve ne de 
saltanat-ı seciyelerinin idare-i dahi-
liyesine gerek münferiden ve gerek 
müştereken müdahale itmek için hiç-
bir halde düvel-i muahideye bir hak 
ve selahiyet vermeyecektir.”2

Ermeni gailesinin kökeninde bu 
madde yatar. İngiltere ve diğer im-

zacı devletler, bu maddeyi Osmanlı 
gayri Müslimleri üzerinde himaye 
hakkı kazandıkları şeklinde yorumla-
dılar. İngiltere Dışişleri Bakanı Lord J. 
Russel bu konuda şunları yazıyordu: 

"1774 Küçük Kaynarca Anlaş-
ması'ndan 1856 Paris Antlaşması'na 
kadar, Babıâli'nin (Osmanlı Hükü-
meti'nin) Rusya'ya karşı yükümlülük-
leri, Türkiye'nin iç yönetimini engel-
leye gelmişti. Ard arda yapılan ant-
laşmalar ve sözleşmelerle, kimi silahlı 
saldırılarla kimi de sözümona koru-
ma  yoluyla, Türk İmparatorluğunda 
yaşayan Hıristiyanlar, Osmanlı teba-
ası oldukları kadar Rus Çarının da te-

baası durumuna getirilmişlerdi...
Sivastopol kuşatması ve Paris 

Antlaşması hükümleri, Osmanlı 
Hıristiyanları üzerindeki Rusya'nın 
tekelci koruyuculuğunu daha geniş 
kapsamlı bir yükümlülüğe dönüş-
türmüştür. 1858 Paris Antlaşması, 
Babıâli'nin Hıristiyan tebaası üzerin-
de bir tek devletin koruyuculuğu yeri-
ne beş devletin ortak koruyuculuğu-
nu (collective protectorate) getirmeyi 
öngörmüştür."3

İngiltere Dışişleri Bakanı, şim-
diye kadar yalnız Rusya tek başına 
Osmanlı Hıristiyanlarının hamisi 
(koruyucusu) rolünde idi, bundan 

2 Nihat Erim, Devletlerarası Hukuk ve Siyasî Tarih Metinleri, I, .s. 346. Maddenin İngilizcesi şudur:
 “ART. IX- His Imperial Majesty the Sultan, having in his constant solicitude for the welfare of his subjects, ıssued a fi r-

man which, while ameliorating their condition without distinction of religion or of race, records his generous intentions 
towards the Christian population of his Empire, and wishing to give a further  proof of his sentiments in that respect, has 
resolved to communicate to the Contracting Parties the said fi rman, emanating spontaneousky from his sovereign will.

 The Contractin Parties recognize the high value of this communication. It is clearly understood that it cannot, in any 
case, give to the said Powers the right to interfere, either collectively or separately, in the relations of His Majesty the 
Sultan with his subjects, not in the internal administration of his Empire.”

 (J. C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East,  Volume I,  D. Van Nostrand Co. Inc., Ptrinceton, New Jer-
say: 1958, p. 154)

3 Bilâl N. Şimşir, İngiliz Belgeleribde Osmanlı Ermenileri, 2. basım, Bilgi Yayınevi, Ankara: 2011, s. 11,  67-69, No. 13-14 & 
Belgelerin İngilizce asılları için bkz. Bilâl N. Şimşir, İngiliz Belgelerindxe Osmanlı Ermenileri, 

Berlin Kongresi’nin üyeleri. 1878. 
Gravür, 1878

Tarih Bilinci
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böyle Paris Antlaşmasını imzalamış 
olan öteki beş devlet de Osmanlı 
Hıristiyanlarının koruyuculuğunu 
üstleniyorlar, yani tek yanlı protekto-
ra yerine, çok taraflı protektora ola-
caktır, diyor.

Oysa bu madde, tam aksine, im-
zacı devletlerin Osmanlı devletinin 
içişlerine karışmayacaklarını açıkça 
belirtiyordu. 1774 Küçük Kaynarca 
antlaşması ile Rusya, Osmanlı 
Hıristiyanlarının koruyuculuğu ro-
lüne soyunmuştu. Bundan böyle 
Rusya ile birlikte öteki Avrupa Büyük 
Devletleri de, Osmanlı Hıristiyanları 
üzerinde “ortak himaye” (collective 
protectorate) hakkı kazandıklarını 
ileri sürdüler ve kendiliklerinden bu 
rolü üstlenmeğe başladılar.

Maddenin içinde “Ermeni” adı 
geçmiyordu. Ama Büyük Devletler 
bu maddeyi kendilerine göre yo-
rumlayarak, Osmanlı Ermenileri 
için teşebbüslere, müdahalelere 
Osmanlı devletinin içişlerine ka-
rışmaya başladılar. 19. Yüzyılda 
Osmanlı Devletinin başına sarılan 
“Ermeni gailesi”nin kökünde işte 
bu madde ve bu maddenin çarpık  
yorumu vardır. Bundan böyle altı 
Büyük Avrupa devleti, Ermenilerin 
koruyuculuğuna soyunacaklardı. 
Osmanlı Ermenileri bundan böyle, 
yalnız eşit Osmanlı tebaası olmakla 
yetinmeyecek, altı büyük Avrupa 
devletinin de ortak koruyuculuğu 
altında olacaktı. 

Berlin Antlaşması (1878) ve 
“Altı vilâyet” (Vilâyat-ı sitte)

Osmanlı devletinin Avrupa 
(Rumeli) kanadını büyük ölçüde 
koparıp götüren 1877-1878 Türk-
Rus savaşı, Osmanlı Ermenileri için 
de yeni bir dönemin başlangıcı 
oldu. Ermeniler, Tuna Vilayetinde 
bir Bulgar Prensliği  kurulduğu gibi, 

Anadolu’da bir Ermeni devleti yarat-
mak için harekete geçtiler. İstanbul 
Ermeni Patriği Nerses, yabancı 
Elçilikleri teker teker dolaşarak ve 
Rus Komutanı Grandük Nikola’ya 
bir heyet göndererek, barış antlaş-
masına Ermeniler için hükümler 

konmasını istedi. 3 Mart 1878’de 
imzalanan Ayastefonas antlaşması-
na Ermenler için reform yapılmasını 
öngören bir madde kondu. (Md. 16). 

Ayastefanos antlaşması İn-
gil te re’nin diplomatik baskısıyla 
değiştirildi. Berlin’de bir barış kon-

Mkrtich Khrimian. Ressam V.Surenyans. 1909. Katalikos M.Khrimian Berlin 
Kongresi’ne gönderilmiş, fakat aşırı taleplerinden dolayı Avrupalı diplomatlar 
tarafi ndan kabul görmeyen Ermeni delegasyonunun başkanı idi
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feransı toplandı. Ermeni patriği 
bu defa Berlin kongresine de bir 
muhtıra sundu. Ermenilerin artık 
Müslümanlarla bir arada yaşaya-
mayacaklarını ileri sürdü. Doğu 
Anadolu’da bir Ermeni devleti yarat-
mak amacıyla Antlaşmaya hüküm-
ler konmasını istedi.

13 Temmuz 1978 tarihinde im-
zalanan Berlin Barış Antlaşmasına 
Ermeniler hakkında şu hüküm kon-
du:

“Madde 61 : Bâb-ı Âli, ehalisi 
Ermeni bulunan eyalatda ihtiya-
cat-ı mahalliyenin icab ettiği ısla-
hatı bilatehir icra ve Ermenilerin 
Çerkes ve Kürtlere karşı huzur ve 
emniyetlerini temin itmeği teah-
hüd ider ve arasıra bu babda itti-
haz olunacak tedabiri Devletlere 
tebliğ ideceğinden düvel-i müşa-
rünileyhim tedabir-i mezkürenin 
icrasına nezaret eyleyeceklerdir.”4

İşte bu madde ile bir “Ermeni ga-
ilesi” yaratılmış ve Türkiye’nin başına 
sarılmıştır. Osmanlı Ermenilerinin 
adı, tarihte ilk defa çok taraflı bir 
uluslararası antlaşmada (Berlin 
Antlaşması’nda) yer almıştır. Daha 
önce hiçbir çok taraflı antlaşma-
sında Ermeni adı geçmiyordu. 
Berlin Antlaşmasından sonradır ki 
Ermeni sorunu, bir “Avrupa sorunu”, 
“bir uluslararası sorun” halini aldı. 
Ermeni meselesi enternasiyonalize 
edilmiştir.

Evet, Berlin Antaşmasıyla 
Osmanlı Hükümeti, “ahalisi Ermeni 

olan eyaletlerde” reform yapmayı 
taahhüt ediyordu. Daha sonra bu 
eyaletlerin adı kondu. “Altı Vilâyet” 
(Vilâyat-ı sitte) veya “Altı eyalet”  
(Eyalet-i sitte) dendi. Daha sonra bu 
vilâyetlere "Altı Ermeni Vilâyeti" 
denmeye başlandı. 

Osmanlı eyaletleri, bugünkü 
Türkiye Cumhuriyeti vilâyetlerden 
üç dört kat daha büyüktü. Örneğin  
Osmanlı dönemindeki Erzurum 
Vilâyetinin yüzölçümü 52.000 ki-
lometre kare, Sivas Vilayetinin ge-
nişliği ise 60.300 kilometre kare 
idi. Berlin Antlaşmasında “ahalisi 
Ermeni olan eyaletler” deniyordu. 
Sonra bunlara “altı vilâyet” denme-
ye başlandı. Daha sonra da “Altı 
Ermeni Vilâyeti” yaftası yapıştırıl-
dı. Ermeniler, bu vilâyetleri “Batı 
Ermenistan” diye vaftiz etmekten 

de hoşlanıyorlardı. Ermeni yayınla-
rında ve  Misyoner yayınlarında “Altı 
vilâyet”, “Batı Ermenistan” olarak 
da geçiyordu.

Altı Vilayette Ermeni Nüfusu 
(1914)

Osmanlı resmî istatistiklerine 
göre, 1914 yılında, yani Birinci Dünya 
Savaşı arifesinde, Osmanlı Devletinin 
toplam nüfusu 18.520.016 kişi idi. 
Osmanlı Ermeni nüfusunun toplamı 
1.294.851 idi. Yani Ermenilerin genel 
nüfusa oranı % 6.9 idi.

Ermenilerin mezheplere göre 
dağılımı şöyleydi: 5

Gregoryen Ermeniler  1.161.169
Katolik Ermeniler  67.838
Protestan Ermeniler  65.844
TOPLAM ERMENİ  1.294.851

4 Erim, a.g.e. I, s. Maddenin İngilizcesi şöyledir: 
 “ART. LXI – The Sublime Porte undertake to carry out, without further delay, the improvements and reforms demanded 

by local requirements in the provinces inhabited by the Armenians, and to guarantee their security against the Circas-
sians and Kurds.

 It will periodically make known the steps taken to this effect to the Powers, who will superintend their application.” (Hure-
witz, a.g.e. I, s. 190).

5 Tableaux Indiquant le Nombre de Divers Eléments de la Population dans l’Empire Ottoman au  1er Mars 1330 
(14 Mars 1914), Imp. Osmanié, Constantinople, 1919

Türkiye’de Ermeni Milli Hayır Cemiyetinin üyeleri. 1909. Osmanlı 
İmparatorluğu’nda yaşayan Ermenilerin faaliyetlerinin kısıtlanmadığı, bilakis 

onların serbest olarak hayır cemiyetleri, ticaret kurumları ve b. birlikler ve 
kurumlar kurabildiklerini tarihi belgeler ispat etmektedir
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Altı viâyetin (Vilâyat-ı sitte'nin) 
o zamanki yüzölçümü şöyleydi:6

Erzurum vilayeti  52.000 km. kare
Van vilâyeti  37.100 km. kare
Bitlis vilayeti  27.800 km. kare
Diyarbakır vilayeti  42.100 km. kare
Mamuretülaziz 
(Harput) vilayeti  32.900 km. kare
Sivas vilayeti 60.300 km. kare
TOPLAM : 
6 Vilayet 252.100 km. kare

252 bin kilometre kare demek, 
bugünkü Türkiye Cumhuriyeti top-
raklarının üçte biri demektir. 1878'da 
Rusya işgaline düşmüş olan Kars 
vilâyeti de yukarıdaki altı vilâyete ek-
lenince, Ermeniler için Anadolu'dan 
istenen toprak miktarı 300 kilomet-
re kareye yaklaşıyordu. Bu topraklar 
üzerinde Ermenilere bir "vatan" ya-
ratılmak, bir Büyük Ermenistan ku-
rulmak isteniyordu. Kim istiyordu? 
Altı Avrupa Hıristiyan devleti.

Bu topraklarda acaba ne ka-
dar Ermeni yaşıyordu? 1914 yılının 
Osmanlı resmi istatistikleri aşağıdadır:

Berlin Antlaşmasını hazırlayıp 
Osmanlı Hükümetine imzalatmış olan 

Avrupa büyük devletleri işte bu nüfus 
altyapısı üzerinde bir "Ermeni vata-
nı" yaratmak istemişlerdi. "Taşnak" ve 
"Hınçak" adlı Ermeni ihtilâl örgütleri 
işte bu topraklar üzerinde bir "Büyük 
Ermenistan" kurmak istiyor ve bu-
nun için kan döküyorlardı. 1890'larda 
başlayan Ermeni silahlı terör eylemle-
ri 1920'lere kadar sürmüştü.  

Evet, 6 vilayetin yüzölçümü, bu-
günkü Türkiye topraklarının üçte 

biri kadardı. Bu altı vilayete o zaman 
Rus işgali altında bulunan Kars ve 

Ardahan’ı da eklemek gerekir, zira 
“Büyük Ermenistan” emeli, Kars vilâ-
yetini de içine alıyordu. Kars yöresini 
de katınca Ermenilerin Anadolu’da 
göz diktikleri toprak miktarı 300.000 
kilometre kareye yaklaşıyordu. Bu, 
birleşmeden önceki bütün Federal 
Almanya toprakları kadar bir ülke 
demekti. Ermeni ihtilâlcilerin çar-
pık mantığına göre, Rumeli’de 
bir Bulgar devleti kurulduğu gibi, 
Anadolu toprakları üzerinde de bir 
Büyük Ermenistan devleti kurulabi-
lirdi ve kurulmalıydı.

Eskilerin “Ermeni Gailesi” dedik-
leri Ermeni sorununun kökünde 
işte bu Ermeni Büyük emeli vardır. 
Batıda Yunan “Megali İdea”sı, doğu-
da da “Büyük Ermenistan” emeli 
veya “Ermeni Megali ideası”.  

Pekiyi, Anadolu'nun altı vilâyeti 
üzerinde bir Büyük Ermenistan  dev-
leti kurulurken bu vilâyetlerde yaşa-
yan  % 80 küsur oranındaki Türk ve 
Müslüman nüfus ne olacaktı?

Türklerin ve Müslümanların canı 
cehenneme (mi)?!  

6 Kâmil Erdeha, Millî Mücadelede Vilâyetler ve Valiler, İstanbul: 1975, ss. 49, 75, 143, 157 ve 165
7 Tableaux Indiquant le Nombre de Divers Elements de la Population dans l'Empire Ottoman  au 1er  Mars 1330 

(14 Mars 1914) Imprimérie Osmanié, Constantinople: 1919 & Şimşir, Kürtçülük 1887- 1923,  s. 156

"Altı Vilâyet"te (Vilâyet-i Sitte'de) 
Müslüman ve Ermeni Nüfus Miktarları (14 Mart 1914)7

Vilâyetler Müslüman ...%... Ermeni ...%...

Erzurum 673.297 82.5 136.618 16.7

Sivas 939.785 80.3 151.674 12.9

Diyarbakır 492.10 79.3 73.226 11.8 

Mamüretülaziz 446.379 82.9 87.864 16.7

Van 179.380 69.1 67.792 26.1

Bitlis 309.999 70.8 119.132 27.2..

TOPLAM 3.040.941 636.306

Erzurum’da  Ermeni Kız  Mektebi. 1910. Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan Ermenilerin 
faaliyetlerinin kısıtlanmadığı, bilakis onların serbest olarak okullar, kolejler açdıklarını ve 

kendi dillerinde eğitim gördüklerini tarihi belgeler ispat etmektedir
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