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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Ahmet Samsunlu'nun, Toplu Konut fonundan 
faydalanacak Sosyal Sigortalılar Yapı Kooperatifle
rinin sorunları hakkımdaki gündem dışı konuşması 
üzerine, imar ve iskân Bakanı Şerif Tüten ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sadık Side açıklamada bulundular. 

'Nuri Özgöker, Danışıma Meclisi üyeleriyle iflgilli 
protokol hizmetleri ve Danışma Meolsinin yetki ve 
görevlerinin içte Devlet Kuruluşlariına, dışta diğer ül
kelere tanıtılması; 

Enis Muratoğlu, 4 Mayıs 1982 tarihli gazetelerde 
yer alain aşırı israflara taalluk elden ha'berîer konu
sunda gündem dışı konuşma yaptılar.-

Yurt dışındaki Temsilcilerimize karşı Ermeniler 
tarafından yapılan cinayet ve saldırılarla ilgili olarak 
özel gündem yapılmasına dair ıHamza Er oğlu ve 17 

ariüadaşının önengesli üzerine konunun 6 Mayıs 1982 
tarihli 'Birleşim gündemilnin 'birinci maddesinde görü-
şüleceiği Başkanlıkça bildirildi. 

İnşa halindeki Taşınmaz Malların Satın Alınma
sına Dair Kanun Tasarlısının görüşülmesi, Hükümet 
Temsilelislinkı Genel Kurulda hazır bulunmaması 
nedeniyle ertelendi. 

6 Mayıs 1982 Perşemibe 'günü saat 14.00"te top
lanmak üzere Birleşime saat 1'4.55'te son verildi.-

M. Vefik KİTAPÇIGÎL 
Başkan 

Başkanvekili 

Evliya PARLAK 
Kâtip Üye 

Mehmet PAMAK 
Kâtip Üye 

BİRÎNCt OTURUM 
^ Açılma Saati : 14,00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KÎTAPÇIGİL 
KÂTÎP ÜYELER : EvMyıa PARLAK, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Danışma Meclisimizin 91 inci Birleşimini açıyorum, Çoğunluğumuz vardır Görüşmelere 
başlıyoruz. 

II, — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yurt dışındaki Temsilcilerimize Ermeniler 
tarafından yapılan saldırılarla ilgili görüşmeler. 

(BAŞKAN — Değerli üyeler; yurt dışında, mem-
İdketiımizİ ve milletimizi şerefle temsil eden, Dışiş
lerimizin mümtaz temsilcilerine ıkarşı girişilen hun
harca tecavüzler dolayısıyla, Danışma Meelisimîzin, 
dünıya kamuoyuna sesini duyurmak maksadıyla ko
nuşmak isteyen sayın üyelere söz vermek suretiyle 
görüşmelere başlıyoruz. 

İlk sözü Sayın Eroğlu'na veriyorum; buyurun 
Sayın Eroğlu. 

HAMZA EROĞLU — Danışma Meclisinin Sa
yın Başkam, 

Çok saygıdeğer üye arkadaş)larım; 

Çok önemli bir günde söz almanın bahtiyarlığı
nı duyuyorum, huzurunu duyuyorum; vazife yapmış 
©falanım mutluluğunu duyuyorum. 

Yabancı ülkelerde, diplomasi temsilcdlerimize ve 
yetkili, görevli (hizmet gören memurlarımıza yapılan 
tecavüzleri tefin etmek amacıyla, Türk Milletinin 
de sesini duyurmak amacıyla, burada, lültfedip bize 
konuşma imkânını hazırlamış olduğunuz için, Muh
terem Başkanıma ve çok saygıdeğer arkadaştarıima 
şükranlarımı ifade ederim. 

Tarihî (bir ıgelişıme açısından, önce sorunu ele 
alacağım, sonra da, tedbirlerle ilgili görüşlerimi açık
layacağım ve sonuç olarak da çok kısa îbazı açıkla
malarda Ibulunacağım. 
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Komşularının, «Ermeni» dedikleri, kendilerinin 
«Hay» veya «Hayasdan» dediği bu topluluğun tari
hî menşei, daha çok rivayetlere ve faraziyelere da
yanmaktadır. Ermeniler, tarihleri boyunca çoğunluk
la, bugünkü Sovyet Ermenistan'ında, Türkiye'nin 
Doğusunda, Batı ve! Kuzeybatı iran'da, kısmen de 
Kuzey Sürüye ile Klikya denilen Güney Anadoluda 
yaşaımışlaırdır,; Ancak, bu 'bölgede yaşayan Ermeni
ler, bölgeye nüfus bakımlından hiçbir zaman hâkim 
olamamışlardır. Genellikle azınlıkta kalmışlardır. 
Esasen büttün Ermeniler 've Ermenistan denilen ül
kenin tamamı hiçbir zaman bir hükümdar tarafın
dan yönetilmemiş, halkı aynı cinsten bir ülke ve 
devlet olmamıştır. Küçük krallar, belirli bölgelerde 
kısa sürelerle hüküm sürmüşlerdir. Genellikle bu kü
çük krallıklar, 'büyük krallıklara tabi olmuşlardır. 
Milattan hemen evvel ve sonraki 200 yıllık devir, 
Roma hâkimiyetıryle geçmiştir. Daha sonra bu ülke 
uzun yıllar tran ve Roma arasında, ondan sonra da 
Bizans, îran ve Araplar arasında mücadelenin alanı 
olmuştur. 

Tarihî gelişmeler incelendiğinde şunu açıkça be
lirtmek gerekir ki, Türkler Anadoluya gelip yerleş
tikleri zaman, Ermenistan devletini yıkıp, egemenlik
lerini almış değillerdir. Ermenistan, daha önce Bi-
zanslar ve İranlılar tarafından yıkılmıştır, Osman
lı devletinin ilk kuruluş döneminde Ermeniler dağı
nık olarak; Çukurova, Klikya dediğimiz bölgede, Do
ğu Anadoluyla, Kafkas bölgelerinde küçük krallık
lar ve (beylikler halinde Iran, Bizans, Gürcü ve Sel
çuk Devletlerine tabi olarak yaşamaktaydılar. 

Osmanlıların, Ermenilerle ilk ilişkileri Os
man Gazi zamanında olmuş, Osman Gazi'nin 
Bursa'yı, alıp, devlet merkezi yapmasından son
ra Kütahya'daki Ermenilerin bir kısmı ve 
Ermeni Ruhani Reisliği Bursa'ya nakledilmiş
tir. Fatih Sultan Mehmet'in, istanbul'un Fet
hinden sonra, istanbul'da İbir Ermeni Patrikhanesi 
kurulmuş ve başına da iBursa^daki Ermeni Ruhani 
Reis getirilmiştir. Ermeni dilinde yayınlanan bir eser
de, Sultanın Ermenilere gösterdiği bu özel ilginin 
sebebi olarak; daha Istanlbul'un fethinden önce Bur-
sa'da Ermeni Patriği Ovakim'in Padişaha istan
bul'u alarak bütün dünyaya hükmeden 'bir hüküm
dar olacağını müjdelemiş olması gösterilmektedir. 
Sebep ne dursa olsun; bu icraatıyla büyük Hüküm
dar Fatih Sultan Mehmet, tarihte ilk defa olarak 
Ermenilerin, dinlerine, dillerine, örf ve adetlerine 
serbest olarak sahip olma imkânını tanımıştı., 

Osmanlı İmparatorluğunda Ermeniler; büyük bir 
rahatlıkla yaşamakta, ticarî ve sınaî ilişkilere, el sa
natlarıyla ilgili konularda serbestçe ticarî ilişkileri
ni sürdürmekteydiler. Türkiyenün dış ticareti genel
likle 'Ermeniler tarafından yürütülmekteydi. 

Ermeniler, Osmanlı toplumu içinde zengin bir sı
nıfı oluşturmaktaydılar. Osmanlı Türklerinden farklı 
olarak Ermeniler, ayrıca askerlik hizmetini de gör
müyorlardı. Bu durum, onların ekonomik bakımdan 
ülkede üstünlük sağlamasının nedenini teşkil etmek
teydi. Ermeniler 20 nci yüzyıl ortalarına kadar Dev
letin en güvenli unsuru idiler. Bu bakımdan ken
dilerine milleti sadıka, yani sadık millet denilmek
teydi. 

Aynı köy ve şehirde yaşayan Ermeniler, Türklerle 
birbirini çok seven, birbirine güvenen ve kaynaşan 
topluluklardı. General Harbord, Amerikan Senatosu
na sunulan Raporunda, Türklerle Ermenilerin İliş
kilerini belirterek, «Doğu Anadoluda Türklerle Er
meniler birlikte ve barış içinde" yaşamışlardır. Hacca 
giden Müslümanlar işlerinin ve mallarının idaresini 
Ermenilere bırakırlardı. Ermeniler de seyahata çık
tıklarında aynı şeyleri yaparlardı» demektedir. 

Ermeniler, evlerinde genellikle Türkçe konuşur
larda Kilisedeki ayinlerini bile Türkçe yaparlardı. 
Doğuda birçok Ermeni kadını, Türk kadınları gibi 
çarşaf giyerlerdi, Türkler gibi, her hakka sahip olan 
Ermenilere, Batıda, «Hıristiyan Türkler» adı veril
miştir. 

Tanzimat Fermanından sonra Osmanlı impara
torluğu içinde Katoliklerin koruyuculuğunu Fransa, 
Ortodoksların koruyuculuğunu Rusya üstlenmiş, in
giltere de Prostes'tan kiliseler ve kolejler açarak Er
meniler arasında etkfili olmaya çalışmıştır. Önemli bir 
ıslahat aşamasına sebep olan Tanzimat Fermanı, 
birçok yararlar sağlamakla beraber, 'belirttiğimiz gi
bi, yabancı müdahalesine de sebep olmuştur. 

Ermeni sorunu esas itibariyle 1'877 - 1'878 Osman
lı - Rus Savaşı sonucu, Rusların Doğu Anadolunun 
bazı şehirlerini işgal etmeleri ve burada yaşayan Er
menileri kışkırtmalarıyla başlamıştır. Üç önemli fak
tör, 1'877 - 1878 Savaşı sonunda Ermeni sorununun 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

IBunlardan birincisi: Rus Ordusunda bulunan Er
meni asıllı askerlerin, Osmanlı topraklarında oturan 
Ermenilerle ilişki kurmuş olmaları ve bunun sonucu 
olarak, Ermeni subayların, Ermeni isyan ve başkal
dırmalarının Rus Ordusu tarafından destekleneceği 
yolunda telkinde bulunmalarıdır, yani bu olayla 
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Ermeni asıllı Rus Ordusunun subayları Türkiye'de 
'bulunan Ermenileri açıkça kışkırtmıştır. 

(İkincisi: Balkanlarda oturan Hıristiyan 'topluluk
ların 'bağımsızlıklarını elde etmiş olmaları, Ermeni
lerin de aynı yolda gayrete gelmesine neden olmuştur. 

Üçüncüsü: Osmanlı Devletiyle Çarlık Rusyası 
arasımda imzalananı Yeşilköy Andlaşmasının 16 ncı 
maddesi ve Berilin Andlaşmasının 61 inci maddesiy
le Ruslar, Ermenilerin bir bakımdan hamisi sıfatını 
kazanmışlardır. Berlin Andlaşması, Yeşilköy (Ayes-
tofenos) Andlaşması yerine geçtiğatıden, Berlin And
laşmasının hükümlerine uygun olarak, Osmanlı ülke
sinde, Ermenilerle ilgili bölgelerde, Ermenilerin otur
duğu 'bölgelerde, Osmanlı Sultanı birtakım1 ıslahat 
fermanlarıyla Ermenilerin sözde Batılı ülkelerin bas
kılarıyla durumlarını düzeltmek zorunluluğu altında 
(bırakılmıştır., 

(Durum, Doğu iHerifrnâzde birçok Ermeni (isyanla
rının çıkmasına ve Ermenilerin çeşitli tarihlerde baş
kaldırmasına sebep olmuştur. Her 'başkaldırıma ha
reketi Osmanlı Ordusunu, Osmanlı Devletinin iç dü
zenini düzeltmdk gayretiyle birtakım tedbirler alma
sına neden olmuştur^ 

Birinci Dünya Savaşına gelinceye kadar Ermeni 
meselesi Osmanlı Devletinin 'bir iç meselesi olarak 
ele alınmışsa da, aslında Ibu olay, büyük devletlerin 
karşılıklı rekabeti meselesidir, Ermeni meselesinin, 
Doğu meselesinden ayrı olarak ele alınması söz ko
nusu değildir.! Aslında Doğu meselesi, »bizim için bir 
Batı meselesidir, Batının, Doğudaki meselesidir. Er
meni meselesini ide, büyük devletler hep kendi çıkar
ları açısından ele almışlar ve değerlendirmişlerdir. 
Ermeniler, aslında büyük devletlerin politikalarının 
'bir aleti olarak kullanılmıştır. 

'Birindi Dünya Savaşı öncesinde Ermenilerin, Os
manlı ülkesinde nüfus bakımından durumu, Ermeni
leri kendilerine 'bir yurt edinecek bir imkândan yok
sun bırakmaktadır, Neresi Ermenistan yurdudur?... 
Bu sorunun cevabı hiçbir zaman açıkianmamıştıry 

Ermeniler hiçbir yerde çoğunlukta olmadığı gi
bi, sınırları belirli bir toprak parçasına da sahip ol
mamışlardır. Sınırları 'belirli bir toprak parçasına sa
hip olmak, yurdun, ülkenin, devletin coğrafî unsu
runun belirlenmesi için lüzumlu, esaslı bir faktördür. 

Çeşitli istatistikler karşılaştırılıp, mukayeseler ya
pıldığında, Ermenilerin hiçbir zaman, hiçbir ilde nü
fus çoğunluğuna sahip olmadığı görülür. Mesela 1910 
tarihli Ansicl'oped'ia Britanica'da Ermenilerin bulun
duğu 9 ilde Ermeni nüfusunun 91,3 875 olduğu, aynı 

illerde Müslüman nüfusun 4 453 250 olduğu, diğer 
etnik toplulukların da 663 875 olduğu yazılıdır. Buna 
göre, 9 ilde % 74 Müslüman, % 15 Ermeni, % 15 
de diğer etnik gruplar yer almış bulunmaktadır. 

'1905 tarihli Osmanlı Devlet İstatistiği ise, bütün 
nüfusun l% 7 sinin Ermenilerden teşekkül ettiğini be
yan etmektedir. 

ıRobert Le Cais 19,13 te yayınlanan Bulletin de 
FAsie Français'de şöyle demektedir : «Şurada bura
da Ermeni köylerine, şehirlerde Ermeni mahallelerine 
rastlamak mümkün ise de, Ermenilerin çoğunlukla 
kabul edileceği diyarı bulmak güçtür.» 

Birinci Dünya Savaşına gelindiğinde Ermeniler 
için Birinci Dünya Savaşı iyi bir fırsat olarak değer
lendirilmiştir, Ermeniler silahlandırılmıştu", planlı bir 
ilk harbe yönelmek için silaslı askerî kuruluşlar kur
muşlardır. 

Daha savaş başlamadan önce 'Ermeni İhtilal Ko
miteleri harbin hedefini tespit etmişlerdir. Taşnaksüt-
yun kısaca (Taşnak) 'Komitesi, Rus Ermenilerinin Çar 
Ordusunda hizmet göreceğini ve Osmanlı Ermenile-
rini özgürlüğe kavuşturacağını ilan etmiştir. Hınçâk 
Komitesi ise, Ermeniler için özgürlüğe kavuşmanın za
manı geldiğini her tarafa duyurmuştur. 

Osmanlı Ermenileri, İttihat ve Terakki Partisiyle, 
onun İktidarıyla işbirliği yapmayı reddetmişlerdir., 

Osmanlı .Devleti, savaşa girdikten sonra, İtilaf 
'Devletleriyle birleşerek ülke içerisinde Ermeniler Tür-
ke cephe açmışlardır. İtilaf Devletleri için Ermeni so
runu, Türkleri çember içine almak için en uygun bir 
zaman olarak seçilmiştir. 

iBu amaçla birtakım isyanlar çıkmıştır. İlk isyan 
17 Ağustos 19114 te Zeyrun'da çıkmıştır. Bu isyanı 
diğer yerlerde çıkan isyanlar takip etmiştir. 

Ermeniler köyleri yakıp yılkmışlar, kışlalara, hü
kümet konaklarına taarruz etmişlerdir. Erzurum ve 
Bayazıt'taki Ermeni askerleri de silahlarıyla beraber 
Kafkasya'ya kaçarak Rus Ordusuna sığınmıştır. Van 
Mdbusu tPapazyan'ın başında bulunan Ermeniler Van 
ve 'Bitlis dolaylarında harekete geçmişlerdir. 

Savaşın ilanından kısa bir süre sonra, yıllarca ön
ce hazırlanan plana göre teşkilatlanan Ermeniler, yer 
yer isyan ederek katliama başlamışlar, daha önceden 
almış oldukları direktife uygun olarak Türk köyle
rini basmışlar, çolulk, çocuk, kadın, ihtiyar demeden 
ellerine geçenleri en vahşi şekilde öldürmüşlerdir. 

Muhterem arlkadaşladım; 
Ermenilerle ilgili birçok kitaplar vardır. Size şim

di huzurunuzda takdim edeceğim şu büyük kitap, ta-

— 306 — 



Danışma Meclisi B * 91 6 5 5 . 1982 O ı 1 

rühıte Ermeni mezalimi ve Ermenilerle ilgilidir. Bu 
ıkülflap Ermeni mezalimiyle ilgili vesikalarla doludur. 

Itşte Hükümet bu durumda tedbir almak zorunda 
kalmıştır. Gerekli görülecek olan tedbirleri kanunî 
düzenleme yoluyla, Tehcir (göç) Kanunuyla düzenle
miştir. Osmanlı Devlet Yönetimi buna yönelmiştir. 
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı başladıktan 
ve her tarafta Ermeni hareketi görüldükten sonra 
uzun incelemeler sonucu ıbuna karar vermiştir. Ten
dir (göç) Kanunu için 'başlıca üç sebep sayılabilir : 

il. Mecburî göçten iki ay önce İtilaf Devletleri
nin Çanakkale harekâtına başlamış olması, Osmanlı 
Devletinin her taraftan düşmanla çevrilmiş olması. 

2. İtilaf Devletleri, bilhassa Ruslar, Ermenileri 
Osmanlı askerlerini arkadan vurmak için silahlandır-
mışlardır. 

3. özellikle Çanakkale'de İtilaf Devletlerinin ta
arruza başlaması, Osmanlı Ermenilerini ihtilâl komi
telerinin önderliğiyle Rusların yanında yer alması ve 
Ermeni çeteleri organize ederek terörist hareketlere 
yönelmiş olmaları. 

Nisan ayı içerisinde Ermenilerin Van isyanı baş
lamıştır. Van'da büyük ölçüde katliama girişmişler
dir. Tehcir Kanunu da 14 Mayıs 1915 te yürürlüğe 
girmiştir., 

Kanun metni incelendiği zaman, bu Kanunun sa
dece Ermenilere uygulanacağına dair bir kayıt yok
tur. Hükümet icraatına karşı çıkan, emirlerine itaat 
etmeyenlerle silahlı direnmede bulunanlar, casusluk 
yapan ldöy ve kasaba ahalisi, askerî gereklerden ötürü 
tek veya topluca diğer yerlere sevk ve iskân edileceği 
Kanunda öngörülmüştür. 

Ermeni yazarları ve Ermeni görüşünü savunanlar 
mecburî göçün Ermeni halkını imha amacıyla yapıl
dığını ileri sürerler. Bu gerçek değildir. Bu yanlış, 
haksız, yersiz bir ithamdır. Bir kere Tehcir Kanunu, 
Ermeni isyanlarından sonra çıkarılmıştır. Son olarak 
da Van ayaklanması ve Van'daki Türklerin katliamı, 
Kanunu çikartmanın başlıca gerekçesi olmuştur. Er
meni komitecisi Papazyan'ın açıkça belirttiği gibi, 
göçe Ermenilerin Türk Devlet ve Milletini yok et
mek maksadıyla Ruslarla işbirliğine girişmeleri sebep 
oknuştuTv 

Mecburî göç, ülkenin her tarafından uıygulanma-
mıştır. İstanbul'da isyancılarla ilgM olan sadece 2345 
kişi mecburî göçe tabi olmuş; İzmir'de, Orta Ana
dolu'da ve Güneyde oturan Ermeniler mecburî göçe 
tabi olmamışlardır. 

Göç esnasında 1 milyon 500 bin kişinin öldürül
düğü iddiası bir hayal mahsulüdür. Bu donemde Os

manlı Ülkesinde yaşayan Ermenilerin toplam olarak 
miktarı ancak bu kadardı; bu kadar da yoktu. Er
menilerin bir kısmının Kafkasya'ya, bir kısmının 
Fransızların himayesinde daha sonraları Suriye ve 
Lübnan'a, bir diğer kısmının da Irak'a göç ettikleri 
dikkate alınacak olursa, bu rakamın ne kadar çok 
abartılmış olduğu görülür. 

Şunu açıkça belirtmek gerekir ki, Ermeniler tara
fından başlatılan isyan ve katliam hareketleri sonucu 
Türklerin kayıpları Ermenülerin kayıplarından çok 
daha fazladır. 

«Ermeni katliamı» diye dile dolanan itham vesi
kalarının dayanağını İngilizlerin yayınladıkları «Mavi 
Kitap» teşkil etmektedir. Propaganda amacıyla 1916 
yılında yayınlanan bu kitap tek taraflı olarak olayları 
değerlendirmektedir. Bu tarihte İngilizler Çanakkale'de 
başarısızlığa uğramışlardır. Kut-ei-Amara'da İngiliz 
askerî birlikleri esir edilmiştir. Böyle bir dönemde 
İngilizler kamuoyunda kendilerinden yana bir ka
muoyu yönlendirmek için Ermeni sorununu ortaya at
mış, sunî ve gerçek dışı vesikalarla dünya kamuoyunu 
alda'tmaya yönelmiştir. 

Ermenfi göç olaylarında haksız olarak itham edilen 
ve sonunda da bir Ermeni kurşunu ile hayatını kay
beden rahmetli Cemal Paşa hatıralarında şu hususları 
açı'kça dile getirmektedir: 

«Şu kadar var ki, bütün Ermeni muhacirlerinin 
Mezapotamya'ya gönderilmesi, orada sefalete duçar 
olacaklarına emin odduğum için, bunlardan birçokla
rının Suriye ve Beyrut vilayetleri içine yerleştirilme
lerini münasip gördüm. Buna müsaade edilmesini ıs
rarla İstanbul'a yazarak muıvafa'katlarını aldım. İşte 
bu sayede, bu vilayetlerde hemen 150 bin kadar Er-
meni'yi yerleştirmeye muvaffak oldum. Bunların ye
timleri, dul kadınları ve erkekleri için ne gibi yardım
larda bulunmuş olduğumu burada tekrar etmekten çe
kinirim. Bana öyle geliyor ki, bunları uzun uzadıya 
anlatmaya kalkarsam, insanî hislerle yaptığım bu yar
dımların manevî kıymetine halel gelecek.» 

Keza Cemal Paşa, bir diğer vesile ile yaptığı açık
lamada şöyle demektedir : 

«iBenim Ermenilere ne kadar iyi davrandığımı, 
herkesten fazla bugünkü Ermeni Patriği Zaven Efen
di bilir. 1915 senesi Aralık ayında İstanbul'a geldiğim 
zaman, bizzat kendisi Pera Palas Otelinde beni zi
yarete gelerek, Patrikhanenin resmî bir takdiri ile bü
tün Ermeniler namına bana teşekkür etmiştir.» 

Aynı Cemal Paşa Mondros Ateşkes Andlaşması 
sonucu İstanbul'da kurulan bir heyet tarafından, göç 
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(katliamından ortak sorumlu olarak idama mahkûmi 
olmuştur. 

Cemal Paşa olayına değinmemizin nedeni, yabancı 
propagandanın en masum insanları dahi nasıl insaf
sızca itham altında bulundurabileceğini ve Ermeni so
runu nedeniyle ortaya atılan iddiaların haksızlığını 
'belirtmek içindir. Ermeniler Birinci Dünya Savaşında 
Rus ordularının galebesi sonucu işgal ettikleri toprak
larda yapmadıklarını bırakmamışlardır. 

Doğu, Güneydoğu ve Güneyde kötülüklerin en 
kötüsünü, hiyanetferin en adisini, cinayetlerin en kan
lısını yapmaktan ıgeri durmamışlardır. Yalnız Enzu-
rum^da 11 Mart 1918'de katliamlar yaparak 12 bin 
kişinün canına kıymışlardır. Yanıkdere'de ise yalnız 
Ibir gecede 3 bin Türk'ü akla hayale gelmedik işkence
lerle öldürmüşlerdir. 

(Arkadaşlar; 
IBu arada 'hemen ifade edeyim ki, Adana'da Erme

nilerin yapmış olduğu katliamın acı birçok örnekleri 
vardır. Burada ismini zikredeceğim Kasım Ener, «Çu-
kurovanın IşgaM ve Kurtuluş Savaşı» adlı kitapta, 
Ermenilerin Fransız askerî üniformalarıyla Fransız 
ordusunda vazife ve hizmet gördüğünü ve katliama 
katıldığı, delilleriyle dile getirmekte ve ifade etmekte
dir. 

Ancak, Osmanlı Devletinin yıkılması sonucu, İti
laf Devletleri barış hazırlıkları içerisinde bulunmakta-
ıdır, Ermenilerin talepleri vardır; Doğuda bir Erme
nistan Devletinin kurulması. Bu konuda Mondros 
Ateşkes Andlaşmasının bir hükmü, 24 üncü maddesi 
Ermenilere cesaret vermiştir, imzalandığı halde onay
lanmayan Sevr Barış Andlaşmasının hükümleri de Er
menistan Devletinin kurulmasına Ermenileri teşvik 
etmiştir, tahrik etmişitür, 

Doğuda 'bir Ermenistan Devletinin kurulup kurul
maması ve bunun Amerikan mandası altında bulunup 
'bulunmaması konusunda ıbir Amerikan komisyonu
nun raporunda şu hususa değinilmektedir : «Şu veya 
ibu şekilde muhtar ıbir Ermenistan kurulursa, mesut 
bir Ermeni azınlık büyük bir Türk ve Müslüman ço
ğunluğu yönetmek imtiyazına salhip olacaktır. 

.«Ermeni mandasını kabule yanaşan Amerika Bir
leşik Devletleri General James Harbond'un başkanlı
ğında ıbir heyeti araşjtırma yapmak üzere olayların ce
reyan ettikleri yerlere göndermiştir. Mahallinde tet
kikler yapan heyetin raporu özellikle şu hususları 
'içermektedir : 

1. Türkler ve Ermeniler uzun süre, yüzyıllardan 
beri barış içinde yaşamışlardır. 

2. Ermeni zoraki göçü esnasında Türkler ve 
Ermeniler büyük ölçüde kayba uğramışlardır. Rus or
dusunun taarruzu sırasında Ruslar ve Ermeniler Türk 
köylerini yakmışlardır. Köylerde 20 ila 35 yaş arası 
eılkeklerin mevcut olmaması dikkati çekmektedir. 

3. Harp öncesi dönemde de Osmanlı ülkesi içinde 
Ermeniler hiç bir yerde halikın çoğunluğuna sahip 
olamamışlardır. Bugün göç eden Ermeniler yerlerine 
dönseler dahi halkın çoğunluğunu teşkil etmeleri çok 
uzak bir ihtimaldir. 

Saygıdeğer arkadaşlar; 
Doğuda Gümrü Barış Andlaşmasıyla, Türk ordu

sunun kazanmış olduğu zaferle, Ermeni sorunu, Er
menilerin hayal ettikleri âlemden çok uzak 'bir şe
kilde, Türk millî menfaatlerine uygun olarak gerçek
leşmiş ve Gümrü Barış Andlaşmasında açıkça, o gü
nün mevcut Ermerti Devleti, Sevr Barış Andlaşmasın
da öngörülen haklarından, iddialarından, isteklerinden 
vazgeçmişlerdir. Artık Sevr Barış Andlaşmasındaki bir 
Ermeni devletinin kuruluşu söz konusu olmayacaktır. 

Ankara ttilafnamesiyle, Andlaşmasıyla 20 Ekim 
1921'de Fransızlar Adana'dan geri çekilmişlerdir. An
cak Adana'dan geri çekiirken, Adana, Maraş, Gazi
antep ve Urfa'da bütün Ermenileri kendileriyle bir
likle alarak, suç ortaklarını kendileriyle birlikte götür
müşlerdir. Yani burada Ermeniler, kendi istekleriyle 
(birlikte Çukurova'dan ve Güneydoğu Anadolu ilDe-
rinden çekilmişlerdir. 

Böylece andiaşmalarla Ermenilerin Anadolu üze
rinde herhangi bir hakları söz konusu olmamaktadır. 

Konuyu ayrıntılarıyla daha çok uzatmamak için, 
tarihî gelişmeleri bu şekilde kısaca izah ettikten sonra, 
düşündüğüm tedbirleri dile getirmeye çalışacağım. 

Düşünülen ve akla gelen tedbirlerin birincisi mi
sillemedir. Devletler Hukukunda mMUeme, bir devle
te karşı alınan zorlayıcı bir tedbirdir. Olayların ve 
katliamların faili bir devleti açıkça suçlamak ve onun 
faili olarak muhakeme etmek, milletlerarası ilişkilerin 
henüz gelişmediği ıbir dönemde mümkün değildir. 
Açıkça ifade etmek gerekirse, Ermeni teröristlerin iş
ledikleri suçlar birbirine bağlı, zincirleme adam öldür
me olayları, «Genosit» adını verdiğimiz milletlerarası 
Ibir suçtur; insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. 

'Misilleme, her öldürülen Türk'e karşı Ermeninin 
öldürülmesi şeklinde tecelli ederse, bundan en çok za
rar ıgörecök olan Ermehilerdiir. 

IMedenî ıbir millet olan Türk milleti vahşet olay
larına örnek bir millet değildir. Olaylardan ilgisiz ve 
habersiz bir insanı Ermeni olması nedenliyle öldiir-
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mek, medenî bir millet olan Türklere yakışmayan bir | 
olaydır. Biz, medenî ve insanî hüviyetimizle büyük j 
ibir milletiz. Adi vahşet olaylarının ne faili ve ne de 
tahrikçisiyiz.. 

»Ermeni katillere karşı misilleme yoluyla değil, ta
rafsız ve adil mahkeme kararlarıyla, suçluyu cezalan
dırarak, suç işlemesini önleyerek tedibir alınmasından 
yanayız. «Hangi mahkeme?» sesleri) 

Efendim, suçun işlendiği yerin mahkemesi, suçun 
işlendiği yer mahkemesi olarak yetkili mahkemedir. 
Eğer, şayet o suç işleyen, bize karşı suç işlemiş ol
ması nedeniyle bizim etaı'ize geçerse, biz de muhake
me etmek yetkisine sahibiz. I 

Yabancı ülkelerde işlenen bu suçlardan dolayı, bu I 
suç failleri muhakeme edilmezse, tarih medenî insan- I 
lığın muhakeme etmiş olduğu büyük bir güçtür. 

12. IBir süreden beri Türk diplomasi temsilcilerine 
ve dışarıda vazifeli Türk yetkililerine karşı işlenen in- I 
sanlık dışı, adam öldürme ve saldın olayları, millet- I 
lerarası terörizmin planlanmış düzenli bir oyunudur. I 

İBültün bu adam öldürme ve saldırı olayları, örgüt
lenmiş kuruluşların önceden planlanmış kasıtlı fiille- I 
ridir. ©ütün insanilik için suç teşkil eden milletler- I 
arası terörizme milletlerarası planda engel olmak, an- I 
caik milletlerarası işbirliği ile mümkündür. Tehlikenin I 
yalnız Türkiye'ye yönelik olmadığını, özgürlüğü ve I 
bağımsızlığı seven milletler takdir etmelidirler. Eğer I 
dünyada huzurlu bir barış ve güvenlik isteniyorsa, I 
milletlerarası terörizme karşı insanlık savaş ilan et- I 
melidir, I 

i3. Yalnız diplomasi temsilcilerinin değil, dışarıda I 
yaşayan Türklerin de güven ve huzur içinde bulun- I 
maya ihtiyaçları vardır. İnsanlar için en tabiî bir hak I 
olan yaşama hakikinin, yabancı ülkelerde sağlanması, I 
her şeyden önce yabancı ülkenin alacağı güvenlik ted- I 
birleriyle mümkündür. Amerika'da, Fransa'da, Kana- I 
darda vesairede yaşayan Türk diplomasi temsilcileri I 
ve genel olarak Türkler, o ülkelerin her birinin gü- I 
venliği ve teminatı altındadır. Saldırı olaylarıyla bu I 
teminatın sarsılmasından söz ikıonusu ülkenin sorum- I 
luluğu vardır. Fransa'da, Kanada'da, Amerika Birle- I 
şik Devletlerinde şu veya bu ülkede görev yapan Türle I 
yetkinleri ıbu ülkelerin güvencesine sahip olmaları I 
gerekirken, bundan yoksun kalmaları sadece bir ta- I 
lihsizlik değil, aynı zamanda bu devletlerin milletler- I 
arasında sorumluluğunu gerektiren bir olaydır, I 

Bir düğer tedibir yolu da, dışarıda yaşayan Türk- I 
lerin, yetkili görevli kişilerin korunmaları için bizzat I 
kendilerinin ve Türk Devletinin gerekli tedbirleri al- | 
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maşıdır. Önleyci tedbirlerin tam bir güvence sağla
mada haşarı şansı az olmakla beraber, saldırgana ser
bestçe hareket etme imkânını vermemesi bakımından 
önemli olduğu ifade edilebilir,. 

Asıl önemli bir diğer tedbir de, dünya kamuoyunu 
aydınlatacak çok geniş yayım, yayın ve propaganda 
faaliyetlerine yönelik çalışmalardır. Dışa açılan tanıt
ma ve duyurma hizmetlerinde büyük fedakârlıklarla 
bu hizmeti yerine getirmemiz lazımdır. 

'Bu arada elime geçen ve dikkatimi çeken, Basın-
Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, «La 
Question Armeriienne» ismiyle Fransızca yayınlanmış 
ı(}Aynı broşürün Ingilizcesi de vardır) bu broşürü muh
teva itibarıyla beğendiğimi, takdir ettiğimi, hu ve bu
na benzer broşürlerin geniş ölçüde yayınlanarak, ya
bancı ülkelerde tanıtılmasında büyük yarar vardır, 
Bundan amaç, Ermeni davasının haksızlığını ortaya 
koymak, dünya kamuoyunu hazırlamak. 

Arkadaşlar, ortada öldürülen, hunharca öldürülen, 
alçakça öldürülen Türk diplomatları ve dışarıda hiz
met gören Türkler vardır. Bu 'bir vakıadır, olayları 
gizlemek ve küçümsemek mümkün değildir. Olay 
medenî insanlık için yüz kızartıcı bir olaydır. Yaban
cı ülkelerde yaşayan Türk insanı, insanca yaşama hak
kından mahrum bırakılmıştır. 

Bu kadar geniş ve yaygın terörist hareketlerin teş
vikçisi, tahrikçisi, destekleyicisi ve onu himaye edeni 
vardır. 

Milletlerarası hüviyet taşıyan hu terörist hareket
lerin menşeinde, üzülerek ifade etmek gerekirse, ya
bancı devlet yöneticilerinin de paylan olduğu görül
mektedir. 

Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya ve yok etmeye 
yönelik politikalarıyla saldırgan ve emperyalist güç
ler, Ermeni teröristleri bir paravan olarak kullanmak
ta ve onlarla işbirliği yapmaktadır. Bunlar arasında, 
bize resmî beyanlarda ve vesikalarda dost ve mütte
fik olarak görülenler, Ermeni teröristleri korudukları 
ölçüde, Ermeni teröristleri kadar suçludurlar. (Alkış
lar) 

Türk Milleti insanlığa düşman olanları hiç bir za
man affetmemiştir ve affetmeyecektir. Ermeni davası
nı silah olarak kullanıp.Türk Devletini parçalamaya 
çalışanları Türk Milleti bütün tarih boyunca hayal kı
rıklığına uğratmıştır. 

Bütün dünyanın faziletli ve aklı başında insanla
rına hitap ediyorum! 

'Hunharca, alçakça cinayetlere ve saldırılara mü
saade ve müsamaha etmeyiniz. Medenî insanlığın bu 
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yolda cesaretli davranışı, insanlığın saadeti ve mutlu
luğu olacaktır. 

©iliniz ki, burada yükselen sesimiz, Türk Milleti
nin sesidir. Bütün tarih boyunca bağımsız yaşamış, 
hak ve özgürlükleri için mücadele etmiş bir milletin 
sesidir. 

Türk Milleti bütün bu olaylar karşısında tam bir 
vakar ve sağduyu ile meşru yollarla hakikini aramasını 
bilecektir. 

iBüyük Atatürk'ün dediği gibi, «Biz kimsenin düş
manı değiliz; yalnız insanlığın düşmanı olanların düş
manıyız.» 

Saygılarımla. (Sürekli alkışlar) 

IHAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Eroğlu. 
ISayın Bakan, biliyoruz İki, bugün yurdumuzda bu

lunan misafir Tunus Dışişleri Bakanıyla bir görüş
meniz var. Meclisten bu sebepten erken ayrılacağınız
dan dolayı, arzu ederseniz size bu arada söz verebi
lirim. 

'Buyurun Sayın Bakan. 

DIStŞLJBRİ BAKANI İLTER TÜRKMEN — 
Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

Ermeni terörizminin son tezahürü karşısında Da
nışma Meclisinin bu özel toplantıyı tertip etmiş ol
masını Dışişleri camiası adına şükranla karşılıyo
rum, 

'Boston'daki menfur cinayet dolayısıyla millî his-
lerinıize tercüman olarak infialini ve Ermeni tedhi
şine karşı mücadelede kararlılığını Danışma Mecli
sinin belirtmesi, dış ülkelerde vazife gören ve heran 
tehdit altında bulunan arkadaşlarımıza metanet ve
recektir., 

Boston'daki son cinayetle Ermeni terörüne 1973' 
ten ıbu yana verdiğimiz şehitlerin sayısı 21'e yüksel
miştir. Görevini uzun yıllardır üstün bir hizmet an
layışıyla yerine getirmekte olan Boston Fahri Baş
konsolosumuz Orhan Gündüz'ün aziz hâtırası önün
de tazimle eğiliyorum, ruhu şadolsun. 

Ermemi terörünün son zamanlarda Kuzey Amerika ve 
Amerika Birleşik Devletlerinde yoğunlaştığı, terör örgüt
lerinin saldırılarını Batı Avrupa'dan özellikle Birleşik 
Amerika'ya sıçrattıkları görülmektedir. Nitekim 1982 
yılında ölümle' sonuçlanan tüm saldırılar Birleşik 
Amerikanda meydana gelmiştir. Herhalde Avrupa 
ülkelerini kâfi derecede tesirleri aılltına aldıklarını sa
nan Ermemi tedhişçileri, şimdi cinayet işlemek yo
luyla sözde davalarının AmerilkaMa da reklamını ya
pabileceklerini düşünmektedirler^ 

öte yandan Ermeni kurüluşlarınra Amerika Bir
leşik Devletlerinde geniş bir örgütlenme içinde bu
lunmaları ve Türkler ve Türkiye aleyhine her alan
da kin, nefret ve düşmanlık duyguları yaymayı ön
gören propagandalarını daha da artırmış olmaları bu 
düşünceyi takviye etmektedir. Bu ırkçı propaganda 
Ermeni terörüne zemıin hazırlayan hatta bu terörü 
yaratan başlıca unsurlardan biridir. 

IBugün artık Ermeni propagandası ve terörü içiçe-
dir ve birbirlerinden soyutlanamaz. Bu nedenle Batı 
Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde, Ermeni 
propagandasına alet olan ve ıbu propagandayı des
tekleyen veya ona »göz yuman çevrelerin, neticede 
terörü ve cinayetleri teşvik ettiklerini anlamalarının 
zamanı gelmiştir. 

Ne hayalî bir dava peşinden koşan ırkçı Ermemi 
propagandacılarının,' ne de bu hayalî dava uğruna 
masum insanları ardarda öldüren Ermeni katillerinin, 
umdukları hedeflere ulaşmaları mümkün değildir. 
Çünkü bu sözde davanın temelinde, tarihin tahrif 
edilmesi ve yalan ve İftiralar yatmaktadır. îşlenem 
cinayetler ise, Ermeni toplumlarını giderek Ermeni 
teröristlerle özdeştirmekten ve bu toplumları lekele
mekten başka bir şeye hizmet etmeyecektir. 

ISözde Ermeni davasının savunucuları ve" destek
leyicilerinin, er geç hüsrana uğrayacaklarından şüp
hemiz yoktur, Bundan hiç kimsenin kuşkusu olma
ması gerekir. 

Türkiye bir yandan ırkçı, Ermeni propaganda
sıyla mücadele ederken, diğer yandan temsilcilikleri 
ve görevlileri için gerekli önlemleri artırmaya devam 
etmektedir. Bu son noktada temsilciliklerimizin bu
lundukları ülkeler makamları ısrarla uyarılmakta ve 
Türkiye"nin kendi ülkesindeki yabancı temsilci'lkle-
ri koruduğu gibi, bu ülkelerin de Türk temsilcilikleri 
ve mensuplarını aynı etkinlikle korumiaları önemle 
istenmektedir. 

Terör ile desteklenen Ermeni propagandasıyla 
mücadele, aslında 'bizim açımızdan yeni (başlayan bir 
mücadeledir. Uzun yıllar boyunca, bir yandan insan
lar arasında eski acıların unutulması ve yaraların 
deşilmemesi, diğer yandan Erimeni taleplerinin ger
çekleşmesine hiçbir şekilde imkân olmaması nede
niyle, Ermeni iddialarıyla sistematik bir şekilde mü
cadele edilmemiştir. Ancak, ıbu iddiaların tekrarla-
na tekrarlana bazı yabancı çevrelerce gerçekmiş gibi 
kabul edilmeye başlanması ve terörü mazur göster
mek için ileri sürülmesi, durumu değiştirmiş ve bu 
menfur propaganda ile amansız bir şekilde mücade
le zarureti ortaya çıkmıştır. 
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Türkiye'nin 'gerçekleri dite getirmeye başlaması 
karşısında, tarihin tahrifine dayanan Esmeni propa
gandasının hakikî niteliği ortaya çıkacaktır. Daha 
bugünden 'bu iddialarının geçerliliği konusunda git
tikçe artan ölçüde tereddüt duyulmaya (başlandığı
nı, tarihî incelemelere ve özelikle Türk arşivlerine 
karşı ilgilinin çoğaldığını görüyoruz. Ancak, tekrar 
belirtmek isterim ki, Ermeni propagandasının etki
siz hale getiri'lmesiyle Enmenıi tedhişi sona erecek de-
ğildüv Tedhiş ile mücadelenin şekli değişiktir. Her 
terör hareketi sonunda, kendisini yok edecek tepki
yi doğurur. 

Terörü destekleyen veya ona müsamaha gösteren 
ülkeler de şiddet eylemlerinin sadece bir istikamete 
yönelmediğini ve sonunda toplumun tümünü tehdit et
tiğini anlayacaklardır. 

Gelişmeler ne olursa olsun, yurt dışındaki bütün 
görevlilerimizin, yılmadan ve azimlerinden hiçbir şey 
•kaybetmeden vazifelerine heyecanla devam ettikle
rini (bilmenizi isterim. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bakan. 
Sayın HamitoğuHan, buyurun efendim. (Alkış

lar) 
IBEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 

Türkiye'mizi yaşatmak uğruna canlarını vermek
ten çekinmeyen .kardeşlerimizin 21 incisi, maalesef 
Amerika'da ırkçı, faşist, Ermeni teröristlerinin kur
şunlarına hedef olmuştur. Rahmetli Orhan Gündüz' 
tin manevî huzurunda saygıyla eğilirken, Ulu Mille
timize de, bir daha tekrarlanmasını umut etmediği
miz geçmiş olsun der, hepimizi saygıyla selamlarım. 

Görüşülmekte olan Ermeni terörizmi konusunda 
konuşmak ve belki yararlı olur umuduyla, bir iki 
öneride bulunmak mecburiyetinde olduğum için son 
derece üzgünüm., 

Değerli arkadaşlarım; 
«Ermeni sorunu» diye veya «Ermeni terörizmi» 

diye takdim edilen konunun tarihsel oluşumu ve ge
lişimi hakkında Sayın Eroğlu arkadaşım değerli açık
lamalarda bulundular. Zannediyorum ki, bu konuda 
benden sonra konuşacak arkadaşlar da konuyu ay
dınlatıcı değerli katkılarda bulunacaklardır. 

Bu konuşmamda daha çok «Ermeni terörizmi» 
diye sunulan bu vahim tehlike karşısında, alınması 
gereken, maalesef gecikmiş tedbirler üzerinde dur
makta yarar ve zorunluluk görüyorum., 

IDeğerli arkadaşlarım; 
Başlangıçta dış temsilcüerİmaze yönelik bu ırkçı 

katliam, şu son zamanlarda artık Türk vatandaşları* 
nı da içeren yeni bir aşamaya tırmanmış 'bulunmak
tadır. Zannediyorum ki, şu anda vurgulanması ge
reken nokta budur. Bildiğiniz gibi, Ermeni terörizmi 
başlangıçta daha çok dış temsilciliklerimize ve daha 
çok Türkiye'nin resmî kuruluşlarına yönelik idi; ama 
Almanya'da, Batı Avrupa'nın bazı yerlerinde bulu
nan Türk vatandaşlarımıza ve Amerika'daki son ör
nek, ki, bildiğimiz gibi rahmetli Gündüz Amerikan 
vatandaşıdır ve Türkiye'nin Fahrî Konsolosudur; 
yani resmî bir sıfatı söz konusu değildir, onun için 
bu yeni hedeflerde somutlaşan tehdit, bu terörizmin 
ve bu tehlikenin yeni ve anlamlı bir aşamaya çık
tığını göstermektedir. Tehlikenin vahameti bakımın
dan ayrıca anlamlı olduğu için, dikkatlerinize vur
gulayarak sunmakta zorunluluk görüyorum. 

IDeğerli arkadaşlarım; 
'Başlangıçtan beri ve genellikle «Ermeni teröriz

mi» diye sunulan bu tehlike, uluslararası terörist 
hareketin sindirebileceği kadar küçük, geçici ve* te
sadüflerin sonunda geçici kinlerin veya. heveslerin bir 
uzantısı sayılamayacak 'vahamettedir ve ırkçı, fana
tik Ermenilerin, Ermeni canilerin sahneledikleri bu 
cinayetler sadece Ermeni topluluğu ile de sınırlana-
mayacak kadar vahim bir sorundur. Çünkü, açıklıkla 
ve netlikle*, Amerika Birleşik Devletlerinden Avust
ralya'ya kadar, Fransa'dan Avusturya'ya, İtalya'ya 
kadar, dünyanın her yerinde, istedikleri anda Tür
kiye'nin en can alıcı menfaatlerini hedef alan bu ha
reket, uluslararası bir terörizmle nitelendirilemeyecek 
kadar vahimdir, geniştir ve karmaşık bir sorundur. 
Onun için 'bu hareketlin yalnız canilerini değil, bu 
canilerin arkasında gizlenen devletleri de afişe et
mek lazımdır. Onlarla Türkiye'yi savunacak şekilde 
mücadele etmek, onları ikna etmek, onların bu ca-
niyane hareketlere katılışım, tedbirleri isabetle tes
pit edebilmek için, tespit etmek gerekir. Onun için, 
bu hareketin arkasında hangi güçlerin, hangi dev
letlerin bulunduğunu açıklıkla, netlikle, çekinmeden 
'belirtmek ve uluslararası bütün forumlarda da bunu 
vurgulamak gerekir, Dışişlerimizin bundan çekinme-
mesi gerekir; çünkü korkunun kadere yararı yoktur, 
olmamıştır. Onun için izninizle, kısaca bu devlet
leri, en çok ilgili olanlarından başlamak üzere, vur
gulamakla yetineyim. 

Değerli arkadaşlarım; 
'Benden önce konuşan Sayın Eroğlu arkadaşım, 

Ermeni sorununun tarihsel oluşumu ve gelişimine 
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ilişkin açıklamalar yaparken, aaten bunların bir kıs
mı, adi konmadı; ama bir kısmı zaten kendiliğinden 
ortaya çıkıyor. lEnmenii «orunu bu'gün ortaya çık
mışsa ve özellikle 12 Eylül'e Türkiye'yi getiren ko
şullarda hızlanmışsa, bu bir tesadüf değildir. Bu, bi
raz sonra anacağım devletlerin izledikleri, Türki
ye'yi yok etme, Türkiye'yi dolaylı yollarla işgali et
me, parçalama, ele geçirme stratejisinin önemli bir 
(birleşiğidir ve bunun arkasında büyük devletler var
dır, emperyalist niteliği açıklıkla gün ışığına çıkmış 
devletler vardır. {Bunların başında, maalesef komşu
muz olan -ve uluslararası alanda emperyalist eğilim
leriyle en son Afganistan'da 'kendisini ıgizleyemeye-
cek şekilde ele veren "Sovyetler bulunmaktadır. Sov
yetler Birliğinin açıklıkla ve somut olgularla ispat
lanması mümkün bir tarzda bu işin içinde olduğu 
görülmektedir; çünkü Sovyetler Birliği Ermeni terö
ristlerinin eri can alıcı, en vahşi, en ırkçı ötfgütlerin-
den biri olan ASALA'nıın militanlarını K.G.B.'nin 
eğittiği fiomut olarak, açıklılkla, netlikle ortadadır. 
İsim vererek ibu somut örneği zabıtlara, dünya ka
muoyuna ve Büyük Milletimin biincinde vurgula
mak isterim. Sovyetler Gizli Servis ı(K.G.B.) Terör 
Uzmanı Nurseviç Brüters bir Ermenidir ve bu ör
gütün Ortadoğu Masası Sofidir. Dünya terörist ha
reketinde uzmanlıkta maalesef yüksek seviyede nite
liklere sahip bir kimsedir ve1 Ibu uzmanın çok uzun, 
çok geçmişte kalamayacak bir tarihte, dünyanın en 
ırkçı, en fanatik terör örgütlerinden birisi olduğunu 
belirttiğim ASALA'nın militanlarım Suriye'de, Şam'a 
yakın bir yörede ziyaret etmiş ve bunların eğitimle
rini yakından izlemiş; hatta o kadar açık bir tarz
da ıbu örgütün, ASALA'nın beyni sayılan Agop 
Agopyan ile de sıkı ilişkiler içinde bulunduğunu bil
meyen kalmamıştır.; Aslında, Sovyetlerin Ermeni so
runu ile ıdlan ilgisi ve yakınlığı herkes tarafından, 
eski zamanlarda da, Osmanlı İmparatorluğu döne
minde de bilinmektedir ve yapılmak istenen şey, bü
tün bu Ermeni terörizmi diye takdim edilen hareke
tin gerisinde amaçlanan tek şey; Türkiye'nin Doğu
sunda bir Doğu Ermenistan devleti kurmak ve bu 
kurulduktan sonra, oluşması kolay organik doğal 
bağlarla Sovyet BrmenManı'nın sızmasına tabi kıla
rak, Türkiye'nin bu bölgesini Ihak etmek. 

Gayet tabüiıdir ki; Ermeni sorunu, Türkiye'yi (böl
me yönündeki diğer sorunlarla bir arada düşünüldü
ğü zaman, Sovyetlerin Türkiye üzerindeki yeni stra
tejisinin yeni 'boyutları somut bir şekilde ortaya çık
maktadır. Onun için maalesef Sovyetler Birliği ken
disini ıgizlöyemeyecek bir tarzda Ermeni terörizmi 

ile işbirliği içindedir. Bunun bilinmesinde ve bunun 
tedbirleri aranırken, bu noktanın da gözöntinde bu
lundurulmasında büyük bir zorunluluk bulunmakta
dır, 

ikinci devlet, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yöneti-
midlir.ı 

'Nitekim; 1974 Harekâtından sonra Ermeni terö
rizminin ıhaykırıcı boyutlara varmasında, bu andı
ğım ülke ve peykinin büyük bir payı vardır. Ora
dan beslendikleri, oradan yardım gördükleri açık
lıkla bellidir, netlikle ortadadır. Onun için, alınması 
gereken tedbirler düşünülürken bu ülkelerle olan 
ilişkilerimiızin sağladığı, uluslararası hukukun sağ
ladığı olanaklardan da, uygar bir şekilde yararlana
rak bu ülkeleri teşhir etmek ve Türkiye'yi savunmak 
gerekir. 

Üçüncüsü Fransa : 
Fransa'nın Ermeni sorunuyla olan ilgisini Türki

ye'de yakından bilen kentlerimiz vardır. Bunların 
başında, Maraş ve Güney Anadolu'daki diğer illeri
mizin kahraman halkı bunu gayet iyi bilmektedir; 
ama günümüzün Fransa'sına gelince : 

Gisoard d'Estaing yönetimindeki Fransa, başka 
nedenlerle Ermeni sorununu destekleyecek ortamlar 
ve olanaklar sağlıyordu. Bunun en büyük nedenli, 
Türkiye'nin güçlü bir devlet olarak ortaya çıkıp 
Fransa'nın uluslararası menfaatlerine set çekebilme 
ihtimali dolayısıylaydı. Ondan sonra gelen iktidar 
ise, bugün Mitterand ise, minikleşmiş Fransız em
peryalizmini uluslararası alanda sürdürebilmenin bir 
zırhı olarak bunu kullanmaktadır. Aslında sosyal 
demokrat olan bu iktidarın felsefesiyle bağdaşma
ması gereken bu terörizmi desteklememesi gerekir
ken, canileri desteklemek gibi bir çelişki içerisine gir
mesinin ana nedeni, minikleşmiş Fransız emperya

lizmini gizlemeye yöneliktir; ne kadar özgürlükçü, 
ne kadar haktan yana olduğunu, bu konuları derin
liğine bilmeyen insanların nazarında kanıtlamak ihti
yacını duymaktadır. 

Bu konuda söylenebilecekler bundan ibaret değil
dir; Kısaca belirtmekle, altını çizmekle, satırbaşları 
halinde vurgulamakla yetiniyorum. Onun için, Fran-
say'la girişeceğimiz görüşmelerde sosyal demokrat
ların bu ikiyüzlülüğünü, bu çelişkilerini, onları utan
dıracak şekilde, başta Deferre olmak üzere, ortaya 
konmadıkça, Ermeni teröristlerinin Fransız Televiz
yon ve basınına kadar sızmaları ve orada kümeleş
meleri engellenemez. 
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Gayet tabiî ki, bu konuda alınacak tedbirler, sa
dece arz ettiğim noktayı vurgulamak ve belirtmek
ten ibaret değildir; Fransa'nın, bu haksız, bu insaf
sız ve bu ikiyüzlülüğüne karşı alınabilecek başka ted
birler de vardır. 

Anılması gereken son devlet ise; biraz önce terö
ristlerin kamplarına memleketinde mekan veren, en 
azın'dan onların faaliyetlerine göz yuman ve destek
lediği de açılkça ortada olan Suriye'dir. Suriye ile gi
rişilecek olan görüşmelerde, zannediyorum ki, Türki
ye'ye yönelik bu tehlikeli kampların durumu üze
rinde önemle durmakta zorunluluk vardır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Dış temsilciliklerimize ve kardeşlerimize yönelen 

her tehditden, akan her kandan, alınan her candan 
sonra, maalesef TürkiyeMe kendi kendimizi tatmin 
etmekten ötede bir şey yapılamamaktadır; her cina
yetin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra, maalesef 
unutkanlığa ittihnekteyiz. 

'Bu konu, ne duygusal acıları kasırgaya çevirmek
le çözülebilir, ne de soylu duygusallık ve coşkunlu
ğun ötesinde sadece soğukkanlılık ve aklıselimle çö
zülebilir. Öyle zannediyorum ki, coşkun duygusallı
ğı, aklıselimle birleştirecek sentezlerden geçen yeni 
ve etkili tedbirler almak lazımdır. Bunları kısaca hu
zurunuzda özetlemek ve başta Dışişleri Bakanlığımız 
olmak üzere, aslında Devletin bir politikası olarak 
saptanarak, hemen uygulanması gereken konulara 
geçiyorum. 

Türkiye'nin varlığını tehdit eden ve arz ettiğim 
gibi, basit, geçici bir terörits hareket olmayan bu 
tehlike karşısında neler yapmamız lazımdır?.. Alın
ması gereken tedbirleri, kısa ve uzun vadeli olmak 
üzere iki kısımda incelemek ve uygulamak gerekir. 

iBirinci olarak; bildiğiniz gibi, dünya kamuoyuna, 
«Genosit» yani «Katliam» diye takdim edilen, 1915 
olayları, aslında bir savaştı, bir savaşın bir kısmıydı. 
Gerçek dışı olan ve maalesef basit bilgilere dayanıl
masına rağmen, arz ettiğim devletlerin de işin içine 
girmeleri dolayısıyla, kamuoyuna bu yanlış, bu hak
sız tarihsel gerçekler başka türlü tanıtıla'bilmiştir. 

İlik olarak, Ermeni sorunu gerçek boyutları ile 
dünya kamuoyuna etkinlikle anlatılabilmıelidir. Bu
nun için neler yapmamız lazım'dır, kısaca bunu özet
leyeyim : 

Önce, yabancı ülkelerde bulunan ve sayısı şu anda 
2 milyonu aşmış bulunan kardeşlerimizi bu konuda 
aydınlatmak ve bilinçlendirmek gerekir. Tabiî, bun
lar arasında dış temsilciliklerimizi de unutmamamız 
lazımdır. 

İkinci bir önemli nokta ise, dünyanın bütün ülke
lerinde; fakat başta Batı ülkelerinden olmak üzere, 
odiyansı olan, etkinliği olan, hakikati seven insan
lardan; gazeteci, bilim adamı, politikacılardan, her 
ülkeden (Sözgelimi İngiltere'den, Amerika Birleşik 
Devletlerinden, İtalya, Fransa ve Almanya'dan, Afri
ka'nın belli ülkelerinden, Güney Amerika'dan) bu 
gerçekleri araştırmaktan zevk alan çaplı insanları 
Türkiye'ye davet edip, onların tarihi gerçekleri tes
pit etmelerine, doktora tezleri, bilimsel kitaplar ha-
zırlayabilmelerine imkân verilmelidir. Bu, mutlaka 
sağlanmalıdır. Ancak bununla ve bunlar aracılığıyla 
dünya kamuoyuna bu konudaki gerçekleri anlatabi
liriz, 

Bu konuda yapılması gereken bütün harcamala
rın; yapılacak harcamalardan bin misli, bir milyon 
misli yararı vardır ve yerine harcanmış fonlar ola
caktır; onun için bunu mutlaka ve kesinlikle gerçek
leştirmek gerekir. 

Uzun vadeli tedbirlerden bir diğeri ise şudur : 

Değerli arkadaşlarım; 
Avrupa'da uzun yıllar bulunmuş olan arkadaşla

rım çok iyi bilirler; bugün maalesef eğer Fransız Te
levizyonunda, Belçika, Hollanda, BBC'de vesairede 
Ermeni teröristlerin, katillerin sesi dile geliyorsa, 
biraz önce arz ettiğim güçlerin, Ermenilerin geri
sinde olmasının ötesinde başka nedeni vardır. 

Türkiye'de bir devlet kurdurmak isteyen Ermeni
ler, Batı dünyasının basın ve yayın organlarına başa
rıyla sızabilmişlerdir Gazetecidirler, spikerdirler, ora
larda odiyartsları vardır. Biraz önce «Batıda 2 milyo
na yakın kardeşimiz vardır.» diye arz ettim. Bun
lara ek olarak, Türkiye'nin savunması söz konusu
dur. Çağımızda bir ülkenin savunması, sadece üze
rinde yaşanılan toprakları savunmadan geçmemek
tedir. Elbette ki o yapılacaktır; aıma bir ülkeyi sa
vunma, çağımızda başka özellikler taşımaktadır. Siz, 
vatansever gençleri gerektiği gibi yetiştirerek bir 
Fransız televizyonuna onların sızmalarına imkân ve
rebiliyor musunuz?.. Yahut da en büyük basma gir
melerine imkân verebiliyor musunuz?... Bunu yapa
bildiğiniz zaman, ancak memleketimlizin varlığını 
sürdürebilirsiniz. Ermeniler bunu yapıyor ve Türkiye-
ye bildiğim kadarıyla, daha bu konuya hiç açılma
mıştır. Bu, özel bir konudur ve incelikleri vardır; 
ama bu sorun ele alınırken, bu yönüyle ele alınmalı 
ve gerçekleştirilmeye çalışılmalıdır. 

İkinci önemli konu ise; bugün 2 milyona varan 
sayısı ile vatandaşlarımızı etkin bir şekilde örgütle-
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mek gerekir. Maalesef bu konuda, daha önce arz et
tiğim gibi, bir şey yapılmamıştır. Yabancı ülkelerde
ki işçilerimizin sorunlarını bile çözecek bir bakanlığı
mız henüz yoktur. Arz ettiğim bu bakanlığın, daha 
önceden bu iş için de mutlaka oluşturulması gere
kir. Bu 2 milyon, aşağı yukarı yer yüzünde dağılmış 
olan Ermenilerin toplam sayısı kadardır. Eğer bunlar 
etkinlikle örgütlenebilirse, biraz önce arz ettiğim şe
kilde bilgilendirilirse, zannediyorum ki, bu gerçekle
ri anlatmada olduğu gibi, Türkiye'ye karşı yarınlar
da yönelmesi muhitemel başka tehlikeleri de göğüs
lemek bakımından son derece değerli olanaklar sağ
layabilirler. 

Alınması gereken tedbirlerden üçüncü ve en 
önemli bir diğerine geçiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye, kendisine yönelik bir dış saldırı karşısın-

dadır; onun için bunu «Ermeni terörizmi» diye ge
çiştirmek yanlıştır. Vakıa olduğu gibi açıklıkla orta
ya konulmazsa (Türkiye'nin sözde müttefiki sayılan
lar da; nitekim 12 Eylül'ü de anlayamadılar) Türki
ye açık bir saldırıya maruzdur. Bu, uluslararası bir 
saldırıdır; Fransa bunu destekliyorsa, bu saldırıya 
katılmaktadır. NATO camiasında değerli temsilcileri-
mtiz niçin Fransız temsilcisine sormuyorlar; o kadar 
kör müdür bunlar?.. Onun için bir saldırıdır bu, bu 
saldırının bir cüzüdür, bir birleşiğidir. O saldırının 
diğer boyutlarıyla mücadele etmek için 12 Eylül ya
pılmıştır ve değerli arkadaşlarım, onun için sizler bu
ladasınız, bizler buradayız. Eğer bu boyutları iyi ele 
almazsak, bu, basit bir terörist hareket, anarşist bir 
hareket değildir. Onun için müttefiklerimize, İlgili 
bütün kuruluşlarda bu konu anlatılabilmelidir; iki 
yüzlülükleri, biiinçsizlkleri ve dalkavuklukları (bir 
kısmı birkaç bin oy için, bir kısmı başka nedenlerle) 
sergilenebilmel'idir. 

Bu saldırıyı defetmenin bir tek yolu vardır. Şim
diye kadar sözle ve yazı ile her cinayetten sonra söy
lenen, yazılan ve ondan sonra unutulan bir olgudur 
bu. Halbuki, ASALA gübi örgütlerde somutlaşmış 
ve hedefine varmadan durmayacağı açıklıkla orta
da olan bu vahşi, bu faşist, bu katliamı durdurmak 
gerekir. 22 nci şehidimizi anmamak umuduyla, bu 
sayının 22'ye çııkmasını engellemek istiyorsak, daha 
da büyümemesini istiyorsak; tabiî yaralıları anmak 
işitemiyorum, bunu durdurabilecek gerçek caydırıcı 
tedbirlere ihtiyaç vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu olayların cereyan ettiği ülkelerde; söz gelimi 

tsviçre, söz gelimi Fransa mahkemeleri, hukukları, 

I avukatları, polislerinin bile canilerin peşinde koşma
dığı bir ortamda bu cinayetleri durdurmak mümkün 
değildir. Ve birinci tehlike, tehlikenin ilk aşaması, 
dış temsilciliklerimizi felç etmektir. Dışişleri bünye-
mizlde çalışan arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, yal
nız dirayetlerine değil, cesaretlerine değil, vatansever
liklerinden de h'iç kimse şüphe etmez; tersine, bu ko
nularda ne denli vatansever olduklarını biliyoruz; 
ama bu canilerin bu korkunç örgütlenmesi ve ilgili 
devletlerin ihmalkârlığı, işbirli'kçiliği karşısında bu 
değerli memleket evlatlarımızı (ki, birinin yetişmesi 
kaç yıla bağlıdır biliyoruz) korumak mümkün değil
dir; polis de görtderseniz mümkün değildir. Onun için, 
bu canileri, bu katilleri durdurabilecek gerçek bir 
misillemeye ihtiyaç vardır; lafta değil. («Bravo» ses
leri ve alkışlar) 

Bu çağdaş bir düzeyde Türkiye'nin savumnası-
dır, Türkiye'ye yönelik bir saldırı, bir tecavüzü dur
durmadır. Aşağılık komplekslerine kapılmaya hiç ge
rek yoktur; can alacak her hareketi başlangıçta dur
duracak caydırıcılık gücüne sahip olduğumuz bilindi
ği zaman, bu alanda kan akıtılması, can alınması du
rur; başka türlü durduramazsınız. ASALA çerçeve
sinde 200'e yakın terörist, mahkemeler tarafından 
cezalandırılacağına inanmazsa, başka türlü durduru
lacağına inanmazsa bunları durduracak bir güç ta
savvur edemezsiniz. Artık Türkiye, bugüne kadar ye
teri ölçüde hoşgörü, yeteri ölçüde tolerans, yeteri 
ölçüde uygarlık göstermiştir, uygar olduğunu da baş
kalarına ispat etmek ihtiyacını duymamaktadır. 

Başka ülkelerin; dostumuz sayılan Fransızların, 
İngiltere'nin ve Sovyetlerin neler yaptığını biliyoruz. 
Onun için, Türkiye'nin bu konuda gerçek savunulma
sı için, artık ciddiyetle herkes bilmelidir ki, yaptığı
nın karşılığını görecektir. Uluslararası hukukun sağ
ladığı imkânlardan da yararlanarak bu ci'ddi caydırı
cı «Misilleme» diyemiyorum, «Savunma» diyorum, 
«Barış» diyorum, bu kutsal kavramlar adına Tür
kiye, kendisini koruyabilecek ve bu cani, bu faşist, 
bu ırkçı fanatikleri durdurabilecek her türlü yöntemi 
uygar ve insancı bir düzeyde gerçekleştirmelidir. Zan
nediyorum ki, alınması gereken tedbirlerden bir kıs
mını arz etmiş oluyorum. 

Sabrınızı daha çok taşırmamak ve değerli arkadaş
larıma da zaman bırakmak İçin konuşmamı burada 
noktalamak isterim. 

Bu tedbirlerin etkinlikle alınması ve gerçekleşti
rilmesi umuduyla, Büyük Ulusuma «Geçmiş olsun» 
der, hepinizi saygıyla selamlarım. (Sürekli alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğul-
larh 

Sayın Arar, buyurun efendim. 
tfSMAİL ARAR — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisinin saygıdeğer üyeleri; 
Yurt dışındaki Türk diplomatlarına, Türkiye 

Temsilcilerine ve temsilciliklerine süregelen Ermeni 
saldırıları karşısında Danışma Meclisinin bugün yap
tığı bu özel toplantının büyük bir anlam taşıdığı ka
nısındayım. Bu toplantı, bu saldırılar karşısında, 
Türk Milletinin artık sabrının taşma noktasına gel
diğinin somut bir örneğidir. Filhakika gözlerini 'kan 
bulamış olan katillerin ve barbarların, sözden, nasi-
hattan, ricadan, uyarmadan, kınamadan anlamaya
cakları muhakkaktır. Ancak, beşeriyetin temiz vic
danlı ve yüksek mefkureli büyük kitlesinin, Yüksek 
Meclisinizin yapma'kta olduğu bu toplantı ile yükse
len Türk Milletinin sesinden intibaha geleceği ümi
dim' de henüz korumaktayım. 

Ayrıca, ülkelerinde bazı tedhiş örgütlerine ve kan
lı katillere himaye kollarını açan bazı ülkelerin ta
lihsiz yöneticilerinin de bu toplantıda söylenecekler
den intibaha geleceği ümidindeyim. Ve nihayet, çe
şitli ülkelerde yaşayan Ermeni cemaatlerinin dini ve 
lâik liderlerinin kendi vatandaşları üzerinde etkili 
olabileceği ümidini de taşımaktayım. Eğer bu üm'idi 
taşımasaydım, bu toplantıda söz alıp, yüksek huzuru
nuzu işgal etmezdim. 

Önce, hasmımız kimdir, hasmımızın millî seciyesi 
ve cibilliyeti nedir ve bunların istismar etmek iste
dikleri ve ettikleri olayın mahiyeti nedir?.. Bunun iyi
ce aydınlığa kavuşturulması zorunluğuna inanıyo
rum. «Hasmımızın millî seciyesi ve cibilliyeti ne
dir?» deriken hemen söylemek isterim ki, bir Türk 
vatandaşı olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları için
de yaşayan, vergi veren, askerlik veren ve Türkiye' 
nin has vatandaşı olduğunu her tutum ve davranışı 
ile ispat eden Türkiye Ermeni cemaati bu sözlerimin 
mubJa'tabt değildir. 

Ermeniler, bazı tarihçilerin ve yazarların iddia et
tiği gibi, tarihin hiçbir çağında yüksek bir medeni
yetin sahibi olmuş değillerdir. Bunun aksine birçok 
tarihçi, birçok gezgin, birçok tecrübeli siyaset ve dev
let adamının onlar hakkındaki fikirleri hep menfi
dir» 

(Size, zaman içinde atlama yaparak bunlardan iki 
tanesini arz etmek istiyorum!: 

Bir tanesi, Kırım Harbi sırasında Osmanlı 'Bah
riyesinde müşavir olarak çalışan ve bu nedenle bizim 

Bahriyemizde ve (Balbıâli kayıtlarında adı «Müşavir 
Paşa» diye geçen, ingiliz Amiral Sir Odutpıhus 
Slade'in, «Türkiye ve Kırım Harbi» adlı hâtıralarını 
kapsayan kitabında, Ermeniler için söylediği kısa; fa
kat çok manidar laftır. 

Sir Aldulphus Slade, Türkiye'nin komşusu olan, 
Osmanlı 'hâkimiyetinde olan bazı milletler ve halklar 
üzerinde kendi görüşlerini sunarken (Ki, bunların 
birçoğu konumuzun dışında olduğu için onları ztik-
retaıiyoruım) Ermeniler için, «(Her vaziyete uyan dal
kavuk Ermeniler» tabirini kuşanmaktadır.: 

Sir Aduliphus iSlade'in Ermeniler hakkındaki daha 
ilginç bir görüşü şudur: Müşavir Paşa, «Dünyada ika 
millet vardır, ki, bunlar kendi kendilerini idare et
mekten caizdir» demekte ve iki örnek olarak da 
Rumları ve Ermenileri göstermektedir. Son senelerin 
içlinde yaşadığımız hâdiseleri, bu İngiliz Amiralinin 
müşahedelerinin doğruluğunu göstermektedir. 

Şimdi zaman içimde uzun bir atlama yaparak, Bü
yük Atatürk'ümüzün Ermeniler hakkındaki sözleri
ni sizlere arz etmek istiyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birinci Dönem 
Zabıt Ceridesinin 14 Ağustos 1336; yani 14 Ağustos 
1920 tarihli Birleşiminde, Erzurum Mebusu Durak 
Beyin Şark Cephesindeki kuvvetlerimizin mütecaviz
lere karşı müdafaa etmemeleri esbabının bildirilmesine 
dair Erkân-ı Harbiyeyi Umumiye Riyasetiyle Müdafaî 
Milliye Vekâletinden olan sual takririne, Büyük Mil
let ıMecliisi Reisi Mustafa Kemal Paşanın Vekiller 
Heyeti adına verdiği şilhaffi cevapta şu satırlara rast 
geliyoruz: «Efendiler, 'Bolşevikler siyasî ve hatta iç
timaî noktaî nazardan; çünkü bilirsiniz ki, Garp ve 
Amerika amelesi nezdinde Ermeniler mazlum tanıt-
tırılmışlardır, Ermenilere atfı ehemmiyet etmişlerdir, 
Himayekâr bir siyaset takip eder görünmüşlerdir; fa
kat bugün bu Ermeniler onlara dahi nankörlük et
miştir. Onların kuvvetine dahi fiilen tecavüz etmiş
tir. Pek ziyade memul ve rnuntazırdır ki, bu defa 
Bolşevik Cumhuriyeti artık bu küstah milletin haddini 
tanıtmak için şedit ve katî kararını verecektir.» De
mek ki, Büyük Atatürk'ün Ermeni Milleti hakkında
ki teşhisi, onların «Nankör ve küstah olduğu» şek-
iindedkv, 

Şimdi, 'belgeleri konuşturmaya devam ederken, 
'küçük bir istitrad yaparak ve yüksek heyetinizden 
defaaüa özür dileyerek Ermenilerle ilgili olan ve ba
na aileden mevrus bulunan bir hatıramı da naklet
memle müsaadelerinizi rica ederim, 

I 
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Benim bülyükbaba'm olan zat, Osmanlı împara- ı 
torluğunun çeşitli bölgelerinde idare âim'irfüğıi yapmış
tır. Yanya'dan Yemen'dekü Taiz'e, Trabzon'dan La- I 
zikiye'ye, o zaman «Karesi» denilen Balıkesir'den I 
IrakUaki Ammare'ye kadar İmparatorluğun dört bir 
köşesinde idare amirliği görevinde bulunmuştur. Bu I 
zatın valiliğe terfi etmeden önce son vazifesi de 'bu
gün Suriye sınırları içinde kalmış olan Lazikiye Mu- I 
tasarrıflığıdır., 

Mutasarrıf Mehmet Ali Bey, Lazikiye*ye gemi I 
ile geldiğinde, .kendisini sancak, liva erkânı, o mın- I 
tikada oturan dinî cemaatlerin liderlerfiyle beraber, 
ırılhtrmda karşılamışlardır. Mutasarrıf, o bölgede I 
fazla sayıda Ermeni vatandaşımızın oturduğunu düşü- I 
nerek ve onlara emniyet bahşetmek için limandan I 
şehre giderken bindiği arabaya, faytona, yanına Er- I 
meni Metropolitini almıştır ve yolda giderken, bilme
diği için değil; fakat (bir mükâ'lemeye vesile olması I 
bahanesiyle Metropolite şu suali tevcih etmiştir. I 
«Metropolit Efendi, Gregorien Ermeni var, Katolik I 
Ermeni var. Bunun farkı nedir?» Metropolitin ce- I 
valbı, bir Ermeni din adamının kendi mliMeti hakkın- I 
dalki teşhisini ortaya koyması bakımından son dere
ce ilginçtir ve onun içindir yüksek huzurunuzu işgal 
ederek 'bunu arz etmek istedim. Ermeni Metropoli
tinin cevalbı şu olmuştur: «Mutasarrıf Bey, bir öküz 
aralbası giderken öküz pisler, arkadan da tekerlek 
gelir, bunu ikiye böler, işte Gregorin ile Katoliğin 
farkı budur» demiştir,! 

IBu sadece kulaklarımda kalan bir hâtıra değil- I 
dir. Merhumun iki ayrı yerde yayımlanmış olan ha
tıralarında da mevsuktur ve mesbûktur, 

«Hasmımız Olan insanların, millî seciyesini ve 
cibilliyetini evvela iyi teşhis edelim:» derken, işte bu 
sözleri arz etmek istemiştim. 

Şimdi geliyorum ikindi konuya: Nedir bizim aley
himizde sürekli olarak istismar konusu yapılan hu
sus?... Türklerin Birinci Cihan Harbinde Ermenilere 
karşı bir soykırım, bir jenosit uyguladıkları iddîa edi
liyor. Bu kesinlikle doğru değildir. Hiçbir Osmanlı 
Hükümeti, hiçbir Osmanlı Nazırı ve Kafkas Cephe
sinde harp eden Ordumuzun hiçbir kumandanı, dev
lete ve vatana sadık oldukları süre içinde, Brmeni-
lerin burnunun dahli kanamasını istememişlerdir. 

Şimdi okuyacağım belgeler, bunu kanıtlamakta
dır; ama herhangi bir devlette, savaşan bir devlette, 
savaş hatlarının arkasında ayaklanan kimselere kar
şı hangi yasal ve cezaî müeyyideler uygulanırsa, bu 
vahim hatayı işleyen ve Ermeni olsun olmasın hiç J 
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'kimsenin gözünün yaşına bakılmadan da en sert ted
birlerin alındığı doğrudur; ama yine öldürme emri 
verilmemiştir; göç etme emri verilmiştir. 

Birinci Cihan Harbinin başlangıcında İstanbul'da 
Ermeni Patriği bulunan zat, Hükümete Doğu Ana
dolu'da Ermenilere zulüm yapıldığı yolunda şikâ
yetler iletmiştir. Başkumandanlık Vekâleti bunu Kaf
kasya'da savaşan Üçüncü Ordu Komutanı mezdinde 
tahkik ettirmiştir. Üçüncü Ordu Kumandam Mah
mut Kâmlil Paşanın Erkânı Harbiye Reisi ile birlik
te imzalayıp Başkumandanlık Vekâletine gönderdiği 
22 Nisan 1915 tarihli şifre telgrafta, iddiaların tama
men yalan ve iftira olduğu, aksine yer yer Ermeni 
ayaklanmasının başlamak üzere bulunduğu, birçok 
kilise ve mekteplerin silah deposu haline getirildiği 
açıkça belli edilmektedir ve bir ayaklanma olursa 
bunlara karşı kanunî müeyyideler uygulanacağı da 
illa've edilmektedir. Buna rağmen Başkumandanlık 
Vekâletinin tekrar verdiği cevap, o zamanki Türk 
yöneticilerinin bugün nasıl iftiralara maruz kaldığı
nın açık bir delilini ortaya koymaktadır. 

Başkumandan Vekili Enver Paşa bir telinde şöy
le demektedir: «Her yerde uyanık bulunmakla bera
ber, saldın eylemli veya hazırlığı belirmeyen yerler
de ahaliyi tedirgin edecek baskınlardan sakınıima-
lıdır. Böylelikle 'Devlete bağlı, emirlere uymaktan 
ayrılmamış olanların zarar görmeyecekleri kanısı pekiş-
tirilmeli ve ahaliyi bezginliğe düşürerek ayaklanma 
zorunda bırakılmamalıdır.» Ancak ne çare ki, Osman
lı yöneticilerinin gösterdiği bütün bu dikkat ve te
yakkuza rağmen, birçok Doğu illerimizde Ermen'i 
ayaklanmaları başlamış ve Müslüman Türk vatan
daşlar ızaliımane bir şekilde hunharca katledilmişler
dir., 

Şimdi, resmî belgelere aksetmemiş olan; ama 
bizzat hadiselerim içinde yaşamış bir zatın, önce 
Türk Ordusunda güzide görevler yaptıktan sonra, 
Bağdat ve LizbonMa Türkiye'yi temsil etmiş olan 
Rahmi Apak'ın «Yetmişlik Bir Subayın Hatıraları» 
adlı kitabından çok ilginç bir pasajı sizlere okumak 
istiyorum. Bu bölümün başlığı, «Van Gölünde Bin
lerce Boğulmuş Türklerin Cesetlerimi Görmüştüm» 
dü. 

«Deyrizor ile Meskene arasında, yolun sağında 
ve solunda bu göçmen kafilelerin içlinde hastalana
rak ölmüş ve toprağa gömülmemiş cesetler gör
düm. O zamandan sekiz ay önce Van Gölü'nde su
yun yüzünde yüzen boğulmuş Türk erkek, kadın ve 
çocuklarının cesetleri gözümün önüne geldi. Bizim 
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birinci seferi kuvvetimizi takip ederek, Van Bölge
sine ıgiren meşhur Ermeni Baratof Tugayı, buradan 
çekilmeye çalışan Türk halikından 10 /binden fazla
sını öldürmüştü. Bunlardan bir kışımı kayıklara ve 
küçük gemilere ddldurularak gölün ortasında suya 
atılmışlardı. Analar, babalar ve çocuklar birbirleri
ni görerek feryatlar içinde gölün sularında boğul
muşlardı. Biz, Tatvan'da ve Ahlat'da gölün kıyıla
rına 'kadar sürüklenip gelmiş olan 'bu cesetleri görüp ağ
lardık. Bu faciaya rağmen, göç esnasında hastalı'k 
yüzünden ölüp kalmış Ermenilere acımaktan kendi
mi alamadım. 

'Rus emiparyalizmi, tarih boyunca Türk, Ermeni 
ve Kürtleri biırbirlerinıe ıboğazlatmış'tır. Ermenileri 
kendi vatandaşları olan' Türkler aleyhine kışkırtan 
Rus'lardır. Çar Rusya'sı, Ermenistan üzerinden İs
kenderun'a inmek için, güya bir bağımsız Ermenis
tan yaratmak yoluna sapmış ve Ermeni liderleri de 
köylü ve esnaf Ermenileri Ruslar hesabına zehirle-
mişlerdir,, 

İttihat ve Terakki Hükümeti, harp zaruretleri 
dolayısıyla kavga alanına ya'kın 'bölgelerden bu Er
menileri uzaklaştırmak zorunda 'kalmıştır. Fakat teş-
IkilatsMık ve vasıtasız yapılan bu göç esnasında, Er
meni göçmenlerinin arasında yorgunluk ve hastalık
tan ölenler olmuştur. Lakin, o zamanki hesaplarımı
za göre Türk Halkının ölüm kaybı Ermenierinkinden 
çok daha fazla olmuştur.» 

Simidi, aynı zatın aynı kitabından daha acıklı bir 
pasajı stize okumak istiyorum: 

«Ertesi günü öğleden sonra Rusların sıkı bir sal
dırısına uğradık. Akşama kadar mevzilerimizde çok 
güçlükle tutunduk. Güneş batınca geriye çekilmek 
emrini daha gündüzden almıştık; fakat muharebeyi 
karanlık (basıncaya kadar devam ettirmek lazım idi. 
Sıkı duruma düşen kıtaların bir ayak önce düşman
dan kurtulup geriye gitmek 'için, karanlığa nasıl ip
le çektiklerinli muharebeye girmiş kıtalar çok iyi bi
lirler. Mübarek güneş batmaz, ıgün her zamankin
den uzun görünür. Karanlık, 'geri çekilecek kıtaların 
başkuatancısıdir.j 

IBazt kısımlarımıza düşman girdi. Cephede bazı 
'karışıklıklar başjgösterdi; faka't bizim 52 nci Tümen 
asla panik yapmadı. Mehmetçiklerimiz muharebe 
kurdu olmuşlardı.: Ufak tefek intizamsızlıklar derhal 
düzeltildi,, 

IBiricik üzüntümüz; sayısı oldukça çok ağır ya
ralılarımızı düşmana bırakmamak idi. Evvelce de 
söylediğim gilbi, geri hizmet işinde ve bilhassa bu 

geri hizmetin bir kolu olan sağlık işlerinde pek yok
sul idlik. 

Akşam 'olur olmaz her kıta, ufak bir artçı bıra
karak çekli'imeye başladı. Fakat bazı açılmış delikler
den düşman sızmış olduğundan çok dikkat lazımdı. 
Ben, Tümen Kurmay Başkanı olarak her zaman geri 
çekilişlerde en arkaya bırakılan birliğin yanında ka
lırdım. Bu defa da, son zamana kadar Artçı Tabu
rumuzun yanından ayrılmadım.; Yolunu şaşıracak 
çıkmaz bir yoldan geriye gitmeye çalışan (bir batar
yamızı geri çevirerek yola çiikardım ve düşman eline 
geçmesini önledim. Artçı Taburunun sargı yerinde 
yürüyemeyecek ve kalkamayacak beş - altı yaralımız 
yatıyordu. 'Bunları geriye nakletmeye imkân yoktu; 
çünkü bütün Tümen çekilmişti. Tek vasıta yoktu. 
Hayvan sırtına dahi binemezlerdi. Binebilseler birisi
ni 'olsun kendi hayvanıma bindirerek kendim yaya 
yürüyecektim. Zavallıların hiçMr şeyden haberi 
yok. IBunların 'başına bir sıhhiye neferi bırakarak, 
ibir beyaz Ibayraik dikmekten başka çare yoktu; fakat 
hiçbir sıhhiyeci kallmak istemiyordu. Eğer bunları 
gören Rus Muntazam Ordu Kıtası olursa ve baş
larında İbir Rus sulbayı da bulunursa hayatlarına kas-
tedifaeyeceklerM düşünürdük; fakat ekseriya Rus
ların önünde giden Ermeni çeteleri ilk önce 'bunları 
görürse hepsinin öldürüleceğini misalleriyle biliyor
duk. Ben, bir deynek buldum, yere diktim ve ucu
na da ibir mendil bağladım. Sargı yeri yol üzerinde 
idi, Talbur harekete geçti. Yaralılar karanlıkta, otlar 
içinde hışırtı çıkararak gerileyen arkadaşlarını gö
rünce ve benim diktiğini direkle beyaz mendile 'ba
kınca kendilerini bekleyen fecî akıbeti öğrendiler: 
«Amanın din gardaşları bizi bırakmayın, amanın din 
gardaşları bizi bırakmayın» diye bağırmaya başla
dılar.» 

Ştaıldi muhterem arkadaşlarım, sürekli olarak 
Ermeni katilerinin vahşî saldırılanna maruz kalan 
Türk diptamatlarını, Türk temsilcilerimi ve Türk 
temsilciliklerini .korumak (için alınması gereken şüp
hesiz pek çok: tedbir vardır. Burada benden önce 
konuşan iki muhterem arkadaşım bunların bazıla
rını dile getirdiler. Ancak yönetime taalluk eden, 
icraya taalluk eden bu konuda ben herhangi ibir 
mütalaa serdetmek yerine, bütün milletimizin arzu
suna, isteğine ve iştiyakına uygun olduğuna kanii ola
rak, Sayın Dışişleri Bakanlığı mensuplarına, sayın 
Hükümetimize ve Millî Güvenlik Konseyinin pek 
muhterem üyelerine Rahmi Apak'm biraz evvel oku
duğum 'hatıralarında yazdığı şekilde yalvararak 
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sesleniyorum: «Amanın din gardaşlarım, bu diplo-
mıatlarımiLZi daha fazıla hain kurşunlara kurban et
meyelim.» 

Hepinize içten saygılarımı sunarımi (Alkışlar) 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arar. 

Sayın Tuğ, buyurunuz efendim. 
AYDIN TUĞ — Sayın Başkan, Danışma Mec

lisimizin değerli üyeleri; 
Yıllardır devam edegelen böyle çok boyutlu, siya

sî tarih bakımından da çök önemli (bir konuyu Mec
lisimizde tartışmaktan ve Meclisin gösterdiği hassa
siyetten memnuniyet duymaktayım, 

(Ermeni meselesindekli gerçekleri tümüyle dile ge
tirmek, kitaplara sığmayacak kadar (büyük olan bu 
Ikonuiyu huzurlarımızda izah etmek oldukça güçtür. 
'Ben de tespit ettiğim konular manzumesi içerisinde, 
Ermeni meselesinde sizlere bir genel çerçeve çizmeye 
çalışacağım. 

İzinlerinizle, yakinem tanıdığım küşileTin bir ola
yıyla konuya girip, bir şehit anasının tarihe söyle
dikleriyle devam edip düşüncelerimi izaha çalışaca
ğım., 

28 Mart 1973 günü Amerika'nın Santa - Barbara 
şehrinde Mıgırdııç Yanıikyan, soğukkanlı bir ifadey
le, «İki Türık diplomatımı öldürdüğünü, Türklere bü
yük bir düşmanlık beslediğimi, Ermeni Hıncaik Ko
mitesinin üyesi Olduğunu» Federal Polise ifade edi
yordu. 

Yanıikyan; bu kîmdar komitacı Türk diplömatları-
ııin öldürülmesi dolayısıyla dünya kamuoyunun Er
meni meselesiyle yeniden ilgileneceğini umuyor, uzun 
uzun düşündükten sonra bu korkunç tuzağı kurmak 
için Türik Başkonsolosluğuna başvurarak, elftnde 
«II. nıci Abdülhamilt%ı suluboya Ibir portresiyle, im
zalı bir Osmanlı banknotunu Türkiye'ye1 hediye et
mek isltediğini» bildiriyordu. 

•Bu kişi muhitlindle 'oldukça şöhrete kavuşmuş, zen
gin, elin'dek'i imkânlarını diğerleri gibi Türkiye aley
himde Ermeni propagandası için harcamaktaydı. 

Toplanan paralar Batıda nasıl harcanıyordu?... 
Beyrut'ta Ermeni kiliselerimden ruhanî liderler sık 
sık Amerika'ya davet ediliyor, ıbüyük salonlar kira
lanıyor, papazlar, piskoposlar konuşturuluyor, din
leyicilerin taşınması için otobüsler tutuluyor, gaze
teler pahalı ilanlarla donatılıyor, nüfuzlu kimselere 
ziyafetler veriliyor, broşürler ve kitaplar basılıyor; 
hülasa bfir propaganda dumanından geçitoiyordu. 

ıBu yaşlı Ermemi, «Ermenilerin mukaddes intika
mı içim isteyerek, bilerek öldürdüm» diyerek ve ga-

• ze'telerin yazacağımı da bilerek radyolara beyanatlar 
I veriyor. Ermeni meselesi diye bir meselenin var ol-
I duğunu bir kere daha kuvvetle duyurmaya çalışı-
I yor,. 

Ermemi tedhişçiler için bu çifte cinayet bulun-
I maz bir fırsat olmuştur, Yanıkyan'a en iyi avukat-
I 1ar tutulmuş; amacı bu yaşlı adamı kurtarmak değil, 
I davayı bir siyasî gösteri haline dönüştürmektir, Du-
I ruşmada tercümanlık, Ermeni asıllı bir romancıya 
I yaptırılıyor. 
I IDuruşmanın yapıldığı günler adliye binasının 
I önünlde Ermeni gençler gösteriler yapmışlardır. Bu 
I duruma göre mahkemede yargılanan Yanıikyan de-
I ğil, Türklerdir,; Türk Milletidir, 

I IBütün muhakeme süresince kullanılan ifadeler 
I propaganda malzemesi olarak kullanılıyor, teleViz-
I yonda «Maksadınıza erecek misiniz?» diye soruldü-
I ğunda, «Evet, gaye buydu. Türkiye yargılanacak, 
I tazminat ödemeye mahkûm edilecek, topraklarından 
I bir kısmı Ermenilere terkedilecektir» diyor. 
I Öte yanfdan bir anne mektubunda şöyle seslenî-
I yor: ı«ıBen, tek evladı Ermeni kurşunuyla ölen Los 
I Angfles Başkonsolos Muavininin Annesiyim. 

I Hâdli'senin üzerinden yılar geçmiş olmasına rağ-
I men acım ve istirabım geçmiş değildir. O günden 
I bugüne kadar bu vahşi cinayetin ve sırf Türk olduk -
I lan için iki gence sıkılan kurşunların arkasında ya-
I tan çeşitli sebeplerin, siyasî menfaatlerin, zümre ihti-
I raslarının, ırkçı kin ve kışkırtmaların köklerine ve de-
I Enliklerine inmek gerekmektedir. Çünkü asırlardır 
I devam edegelen Türk - Ermeni anlaşmazlığının içyü-
I zünü, doğuş, oluş ve sürdürülüş sebeplerini anlatma-
I dan, Ermeni propaganda ve yaygarasıyla şartlandırıl-
I mış kitleleri gerçeklerle yüzyüze getirmek mümkün 
I değildir.» 
I Yine bu bahtsız Anne devam ediyor ve diyor ki, 
I «tşte bunun içindir ki, dünya efkarıumumiyesine yan-
I hş aksettirilmiş ve ters belirtilmiş gerçekleri ciddi ve 
I tarafsız bir şekilde ortaya koymak görevimiz olma-
I lıdır; fakat peşin olarak şunu söyleyeyim ki, ben bir 
I Müslüman ve Türk kadınıyım. Dinimizde kan da-
I vasi gütmek, keyfî ve şahsî sebepler yüzünden cinayet 
I işlemek gibi alçaltıcı olaylar haramdır; ama çok geç 
I kalmamıza rağmen artık biz Türklerin dünyanın ku-
I lağına söyleyecek elle tutulur gerçeklerimiz vardır,» 
I Değerli arkadaşlarım; 
I Sözlerime Türk diplomatları, temsilcileri ve ku-
I ruluşlarına yönelik Ermeni saldırılarına ait birkaç ra-
I kam vermekle devam etmek istiyorum : 
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27 Ocak 1973ten bugüne kadar 62 saldırı yapıl
mıştır. Bunlardan 22'si silahlı saldırı, 39'u bombalı 
saldırı, l'i işgaldir. 

Bu saldırılara 21 şehit, 14 yaralı verilmiştir. Sal
dırılardan 14'ü Fransa'da, 9'u Amerika Birleşik Dev
letlerinde, 8'i italya'da, 7'si İsviçre'de, 5'i Lübnan'da, 
3*ü ingiltere'de, 3'ü Danimarka'da, 3'ü Almanya'da, 
2'si Hollanda'da, 2'si Kanada'da, l'i Avusturya'da, 
Vi ispanya'da, l'i Yunanistan'da, l'i Avustralya'da, 
l'i Belçika'da, l'i iran'da meydana gelmiştir. 

1973te 3, 1975te 5, 1976'da 3, 1977'de 4, 1978'de 
4, 1979'da 10, 1980'de 18, 1981'de 9, 1982Me 6 sal-
'dırrya uğranılmıştır. 

Saldırıların 32'si ASALA, 13'ü Ermeni Soykırım 
Adalet Komandoları tarafından üstlenilmiştir. Di
ğerlerine de küçük Ermeni terör grupları sahip çık
mışlardır. Saldırıların yalnızca 6'sının failleri yakala
nabilmiş, 56 saldırının failleri meçhul kalmıştır. 

Sayın Başkan ve değerli arkadaşlarım; 
Tarih, yalkıştırma; dalha açık deyimiyle sempati 

ve an'tlipati ölçüsü çerçevesinde kaldığı zaman tarih 
olmaktan çıkar. Çünkü tarih belge demektir. Önce 
belgeler konuşur, sonra tarihçi hükmünü verir ve bu 
hüküm artık değişmez. Belgesiz tarih düşünülemez. 

Dünya tarihi dediğimiz zaman, bütün milletlerin 
tarihi bahis konusu olduğuna göre, milletler haki
katleri değiştirerek tarihlerini kendi görüş ve duyuş
ları açısından gözönüne sermek ister ve buna kal
kışırlarsa, kendilerini dünya tarihi karşısında suçla
mış olurlar. Çünikü tarihin belgeleri her şeyin üstün
dedir ve daima o söz sahibidir. Hele olaylar kin ve 
intikam potasında eritilmek istenirse, Türk - Ermeni 
münasebetlerinde bir kısım Ermenilerin tuttuğu yol 
gibi, yazılanlar da ve söylenenler de açıkça tarihî in
kâr etmek demektir. 

Saygıdeğer üyeler; 
Ermeni meselesine girerken ve görüşlerimi izah 

ederken, bir temennim ile konuya başlamak istiyo
rum. Dünyaya hükmeden devletler, hiç olmazsa mev
cut hâkimiye'tleriyle kanaat edip daha fazlasını sağ
lamak gayesiyle de olsa insanları birbirine düşürmek 
ve yok etmekten vazgeçmelidirler. 

Ermeni meselesi nedir?.. Ermeni meselesi, kısa
ca 19 uncu asırda, beynelmilel siyasî güçler tarafın
dan ihdas edilen ve vatanı parçalamaya yönelmiş bir 
harekettir. Bugün, bu meselenin pratik hedefi; Doğu 
Anadolu vilayetlerimizde bir Ermenistan Devleti kur
mak şeklinde özetlenebilir. 

1918 yılına kadar Doğu Aanodlu'da yaşadığı ka
bul edilen ve bu tarihte ittihat Terakki Hükümetleri 
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tarafımdan çıkarılan bir «Tehcir Kanunu» ile İmpara
torluğun muhtelif bölgelerine yerleştirilen, bir kısmı 
da diğer ülkelere giden Ermenilerin, Doğu Anado
lu'ya dönerek bir «Ermenistan Devleti» kurmak is
tek ve hayelleri, Ermeni meselesinin temel hedefi ola
rak gösterilmektedir. Ancak, bu istek ve hayalin rea
lite ile hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü, asırlarca Ermeni 
cemaatleri, DoğuMa muhtelif devletlerin tebaası ola-
ra'k yaşamış, umumiyetle dağınık bir araziye yerleş
mişlerdir. Meselenin kavranabilmesi için, şu suallerin 
cevaplandırılması yeterli olacağı kanısındayım. 

ıBir kere, Doğu Anadolu Ermenilerin anayurdu 
mudur?.. Bu sorunun cevabını Anadolu'nun tarihin
de aramak lazım gelir. Ermeni tarihçiler, kendi arala
rında dahi Ermenilerin kökenleri konusunda fikir bir
liği içinde değillerdir. Bu da anayurtlarının neresi ol
duğunu tartışmalı kılmaktadır. Bu konuda Ermeni 
tarihçilerin çatışan ve çelişen görüşlerini şöyle sıra
lamak mümkün olabilir. 

Ermenilerin, bir kısım görüşlere göre, Nuh Pey
gambere dayandığı görüşü vardır. Bu düşünceye gö
re; Ermeniler, Nuh'un torununun torunu Hayk'dan 
gelmektedir. Efsanelere dayanan, bilimsellikten uzak 
bulunan bu görüşün üzerinde pek tabiî durulamaz. 

İkinci görüşe göre; Ermenileri, Urartulara dayan
dıran bir görüş vardır. Doğu Anadolu kavimlerin
den olan Uraftulann, M.Ö. 3000 yılına kadar uzan
dıkları bilinmekte ise de, bu dönemde Anadolu'da 
Ermeni adı altında bir kavime rastlanmadığı gibi; 
Urartu dili de Ermeni diline hiç benzememektedir. 
Urartu dili, bir Asya dili olup; Ural - Altay dilleriy
le bir benzerlik göstermiştir. Ermeni dilinin ise, 
Hint - Avrupa dillerinin SATEM grubuna dahil ol
duğu kabul edilmektedir. Öyle ise, Urartular ile Er
meniler arasında bir benzerlik bulunmadığı gibi, bu
nu doğrulayacak hiçbir somut bulgu da mevcut de
ğildir. 

Diğer bir görüş; Ermenileri, Urartu bölgesini iş
gal eden bir TRAKFRlG soyuna dayandıran görüş
tür. Ermeni tarihçilerinin çoğunun benimsediği bu 
görüşe göre, Ermeniler, Balkan kökenlidir, M.Ö. 
6 ncı asırda Doğu Anadöluya geçirilişlerdir. Pek tabiî 
bu görüş de Nuh ve Urartu teorilerine tamamen ters 
düşmektedir. 

Yine bir başka görüş, Ermenileri Güney Kafkas 
Iricı kabul eden görüştür. Bu görüş de gerçeklerden 
oldukça uza'ktır. 

Ermenileri bir Turan Irkı kabul eden görüş. Gö
rülüyor ki Ermenilerin kökeni, kendi aralarında da-
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hi, kendi tarihçileri içerisinde dahi, uzun süre tartış
malı bir konu olarak devam ede gelmiştir. 

Ermeni çevrelerinin bir iddiaları altında, Doğu 
Anadolu'daki Ermeni varlığını mümkün olduğu kadar 
esfkilere uzatmak, Doğu Anadoluya, bir anayurt ola
rak saihip çıkabilm'dk hevesi yatmaktadır. Böylece, 
Türklerin binlerce yıllık topraklarını işgal ettikleri 
de ileri sürülmek istenmektedir. Bu iddialar gereksiz
dir, gerçeklerden çok uzaktır. Tarih itibariyle Erme
nilerin Doğu Anadolunun a'halisi olmayıp, dışardan 
buralara geldikleri ve yerleştikleri ve bu bölgelerde 
Varlıklarını sürdürdükleri; ancak, M.Ö. 521 yılına ka
dar, gi'detbi 1 di'kl'eri anlaşılmaktadır. Halbuki, Anado
lunun 15 bin yıldır meskûn olduğu tarihçiler tara
fından ifade edilmiştir. 

Türkler, Selçuklular ve Osmanlılar ile başlayarak, 
Ermeni topraklarını, Ermenilerden zorla mı almış
lardır, işgal mi etmişlerdir?.. Bu da Batı'da yine ta
rihçiler arasında tartışılan konulardan bir tanesidir. 
Ermenilerin bir zamanlar toplu olarak oturdukları, 
Bugünkü Rusya Ermeriistanında çok çeşitli egemen
likler altında yaşadıkları malûmdur. Hiçbir zaman 
bağımsız, sürekli bir devlete sahip olamamışlardır. 
Prens veya bey unvanı verilen Ermeni ailelerinden 
bazılarının da Ermeni değil, Pers soylu oldukları 
açıklanmıştır, belirlenmiştir. 

Ne Selçuklular, ne de Osmanlılar döneminde bir 
Ermeni Devleti, ya da Prenslik veya beyliğe a'it top
rakların işgal ve istila edildiği iddiaları görülmemiş
tir ve görülse de asılsız olmaktan ileriye gidemeye-
cdkHir-

Yine, BatıMa çok tartışılan konulardan bir tane
si, «Türkler tarih boyunca her zaman Ermenilere 
baskı ve zulüm yapmışlardır» görüşüdür. 

Ermeni propagandası «Soykırımı» iddiasını tari
hî bir zemine oturtabilmek için, Türklerin her zaman 
gayri müslimlere ve Ermenilere kötü muamele et
tiğini savuna gelmektedir. Çünkü, bu iddiada bulun
madıkça, 600 yıldır Ermenilerle 'birlikte yaşayan 
Türklerin, durup dururken nasıl olup da Ermenileri 
topyekûn imha etmeye karar verdikleri sorusunu ya-
mtlamayacaklardır. Bu iddiaya sarılmak onlara Hıris
tiyan, Müslüman mücadelesi ile Hıristiyan dünyası
nın peşinen desteğini kazanmak arzusu olarak görül
mektedir. 

Ermeniler, uğradıkları Bizans zulmü nedeniyle, 
Türklerin Anadolu'ya girmelerini bir bayram havası 
içerisinde karşıladıklarını bizzat kendi tarihçileri yaz
mıştır. Nitekim, Selçuklular, Bizarısın ezmeye çalıştı-
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ğı Ermeni kilisesini, Rubban sınıfını himaye etmiş, 
vergilerini kaldırmıştır. Ermeni toplumunu, içişlerin
de serbest bırakmıştır. Ermeniler, özetle bu devirde 
gerek toplum olarak varlıklarını, gerekse din ve kili
selerini Türkler sayesinde koruyabilmişlerdir. Tarih
çileri Mateos, Melikşafa'ın Ermeni halkına refah, ba
rış, mutluluk getirdiğini yazmıştır. 

Türklerin, gayri müslimlere iyi muamele etmeleri 
ifadesini, İslam - Türk felsefesinde bulmaktadır. Bu 
felsefe, şu şekilde özetlenebilir. Türkler, Müslüman 
olmayan kavimlerin yaşadığı topraklan kendi ülke
lerine kattıklarında, bu bölgeler halkı ile Zimma adı 
verilen, bir andlaşma yapmaktadırlar. Müslüman ol
mayan halkın, hak ve hukuku, bu andlaşma ile gü
vence altına alınmakta, bu halika da Zımmi denilmek
tedir. Böylece, diğer dinlerden olan insanlara, o za
mana kadar tanık olunmamış, bir hoşgörü ile dav-
ranılma'ktadır. Yunus Emre ve Mevlana felsefesin
de, 72 millete bir göz ile bakan ve «Ne olursa olsun 
gel» diyen felsefe, bu çerçevede değerlendirilebile
cek en iyi felsefedir. 

Bilindiği gibi, Osmanlı Devleti, Türk kökenli İs
lâm yapıya sahip çok uluslu bir Devlettir. Osmanlı 
padişahı Osman Bey, Ermenilerin Bizans zulmünden 
korunmaları için, Anadoluya ayrı bir toplum olarak 
örgütlenmelerine izin vermiş, Batı Anadolu'da ilk Er
meni dinî merkezini Kütahya'da kurmuştur. Bursa 
Başkent olunca, dinî merkez Bursaya nakledilmiştir. 
İstanbul'un fethinden sonra, Ermeni dinî lideri, Fatih 
Fermanı ile 1461 tarihinde İstanbul'a getirilmiş ve 
Patrikhane orada kurulmuştur. 

Osmanlı İmparatorluğu, Gregoryan Ermenileri-
ni, Millet adı altında örgütlemiş ve kendi dinî lider
lerinin yönetimine bırakmıştır. Ermeniler, Müslüman
lara verilen hertürlü haktan yararlandıkları gibi, bazı 
ayrıcalıklara da sahip olmuşlardır. Örneğin; askere 
alınmamışlardır. Bu da, onların ailelerinin süreklili
ğini ve refahlarının gelişmesine neden olmuştur. 
Müslümanlarla, gayri müslimler arasındaki tek fark, 
ifadesini bazı vergilerde bulmuştur. Gayri müslimler-
de Haraç ve Cizye vergileri alınmış, buna karşılık 
Müslümanların tabi oldukları Zekât ve Öşür vergile
rinden muaf tutulmuşlardır Ermeniler. 

Ermenilere, din, kültür ve eğitim ve hayır işlerini 
yürütebilmeleri için, vakıf kurma imkânı da tanın
mış, kendi mali güçlerinin yetişmemesi halinde, Os
manlı yönetimi yardımı da bulunmuştur. Bu vakıf sis
temi halen bugün devam etmektedir. 

Ermeni toplumu, kendilerine tanınan haklar ve 
ayrıcalılklar sayesinde hızla gelişmiş ve refaha kavuş-
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muştur. Osmanlıların güvenine layık olmuştur. «Mil
leti sadrka» unvanını almışlardır. Bu yüzden, kamu 
ve iş hayatında önemli yerlere gelmişlerdir. Osmanlı 
tarihi, Ermenilerden, 29 paşa, 22 bakan, 33 milletve
kili, 7 büyükelçi, 11 başkonsolos ve konsolos, 11 üni
versite öğretim üyesi, 41 yüksek rütbeli memur kay
detmektedir. Ermeni bakanları arasında, dışişleri, ma
liye, ticaret ve posta bakanlıkları gibi önemli ba
kanlıkları işgal eden kişiler de çıkmıştır. 

Zaman zaman Patrik seçimlerinden kendi arala
rında mücadeleye 'girişmişler, Osmanlılar ise, onların 
iç sorunlarına tarafsız kalmayı uygun görmüşlerdir; 
ancak, doğuluların patrikhaneyi kendi lehlerine çe
virme kavgaları içerisinde, her iki Ermeni grubu bir
birlerine düşmesin diye zaman zaman müdahale et
mişlerdir. İmparatorluğun gösterdiği bu engin hoşgö
rü üzerine, İmparatorluk toprakları her zaman sığı-
nılabilecek bir ülke durumuna gelmiştir Ermeniler 
için., 

Bir mezhepteki Hıristiyan zulmüne uğrayan, di
ğer mezhepteki Hıristiyanlar ve Katolikler ağır işken
celere maruz kalınca kurtuluşu Osmanlılara sığın
makta bulmuşlardır. Bunun en belirgin örneği; 
15 inci ve sonraki yüzyıllarda, Fransa, Orta Avru
pa ve RusyaMaki Hıristiyan baskısından kaçan Mu
sevilerin Osmanlı İmparatorluğuna göç etmeleridir. 

Gerçekler böyle olduğuna göre, bugün Batıda 
işlenen, Türklerin gayri müslimlere ve Ermenilere kö
tü davranıldığı, baskı yaptıkları iddiaları, herhalde 
mantık, vicdan, sağduyu, hakkaniyet ve tarih bilgi
sinden yoksun bulunmak ya da önyargılı olmakla izah 
edilebilir. Çünkü bunun başka bir izah tarzı yoktur. 

Bazı yazarlar da, Türklerin bu konuda hakkını 
teslim etmişlerdir. Şöyle söylemişlerdir: Voltaire; 
«Büyük Türk, çeşitli dinlerden 20 milleti barış içinde 
yönetmektedir.» diyor. «Türkler, Hırıstiyanlara sa
vaşta ılımlı, zaferde yumuşak olmayı öğretmişler
dir.» Philip Marshall Brovvn; «Türkler, kazandıkla
rı büyük zafere rağmen, fethettikleri yerlerin halkı
na, kendilerini, kendi yasa ve gelenekleriyle yönetme 
hakkını cömertçe bahsetmiştir.» diyor. 

Venizelos Hükümetinin Dışişleri Bakanı, Politis; 
«Türkiye'deki iRumlann çıkarları, Türklerden başka 
hiçbir güç tarafından bu kadar iyi korunamazdı» di
yor. Son olarak da şu örneği vermek mümkün. Na-
polyon İBonapart; Akka yenilgisi üzerine, Osmanlı 
tmparatorluğundaki Katolik Ermenileri yönetime 
karşı ayaklandırmayı ve bir tür intikam almayı dü
şünüyor. İBunun mümkün olup olamayacağını, İstan

bul büyükelçisi Sebastiano'ya sormaktadır. Büyük
elçinin cevabı açık ve kesindir. «Ermeniler hayatla
rından o kadar memnunlardır ki, buna imkân yok
tur.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Yine, tartışma konuları içerisine bu mevzuda 

önemli olan ve Batıda çok lafı edilen, «Türkler,'Er
menileri planlı ve sistemli bir soykırıma tabi tutmuş
lardır.» sorunudur, izinlerinizle bu konunun da ana-
hatlarına temas etmek istiyorum. 

IBirinci 'Dünya Savaşının başlaması ve Osmanlı 
Devletinin, 1 Kasım 1914'de İtilaf Devletlerine karşı 
Almanların yanında savaşa girmesi; Ermenilerce bü
yük fırsat olarak görülmüştür. Louis Nalbandia'nın 
«Armenian Revolutionary Movement» adlı kitabın
da, belirttiği gibi, Ermeni komiteleri için, ivedi he
deflerini gerçekleştirecek topyekûn ayaklanmayı baş
latacak en uygun zaman, Osmanlıların savaş halinde 
olduğu zaman olarak göstermiştir. Komitelerin faa
liyete geçmesinden kuşkulanan Osmanlı hükümeti, 
savaş öncesinde, 19İ14 Ağustosunda Erzurum'da Taş-
nak yöneticileriyle bir toplantı yapmıştır. Taşnak-
lar bu toplantıda, Osmanlıların savaşa girmesi halin
de, sadık vatandaşlar olarak kalacaklarını, Osmanlı 
ordularının safında savaşacaklarını ve görevlerini bi
hakkın yerine getireceklerini vaat etmişlerdir; fakat 
bu vaatlerini tutmamışlardır. 

Bu arada, Anadolu'daki Ermenilerin kurtuluşu
nun ancak, kayıtsız şartsız Rusya'yı desteklemek ve 
özellikle bir Ermenistan teşkil edilerek, bunun da 
Rusya'nın himayesinde mümkün olabileceği devam
lı telkin edilmiştir. Rusya'nın esas niyeti, Ermenileri 
kullanarak Doğu Anadolu'yu ilhak etmektir. 

Rusya'nın Osmanlılara savaş ilan etmesi üzerine, 
Taşnak komitesi şu bilgiyi teşkilatına yaymaktadır. 
Ermeniler küçük bir tereddüt göstermeden İtilaf 
Devletlerinin yanında yer almışlardır. Bütün güçleri
ni Rusya'nın emrine vermişlerdir. 

Taşnak ve Hıncak komiteleri, örgütlerine gönder
dikleri talimatlarda, Osmanlı orduları geri çekilme
ye başladıklarında her yerde isyanlar çıkarılmalıdır. 
Osmanlı orduları böylece iki ateş arasında kalmalı
dır; Osmanlı ordularının ilerlemesi halinde de Erme
ni askerleri silahlarıyla kıtalarını terk ederek çeteler
le beraber Ruslarla birleşmelidirler. 

Ayrıca, komitelerin bütün gücüyle, Rusya'nın 
müttefiki olarak her türlü şartlarda İtilaf Devletle
rine yardım edeceği de bildirilmektedir. 
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Osmanlı Meclisinde Van Mebusu olarak bulunan 
Papazyan'da, Kafkasya'da Ermeni gönüllü alayları
nın hazır bulundurulmalarını, Anadolu toprakların
da ilerleyen Ermeni alaylarıyla hemen birleşmele
rini salık vermektedir. Bütün bunlar fazlasıyla yeri
ne getirilmiştir. Rus kuvvetlerinin, Osmanlı-Rus Er
menilerinin öncülüğünde, doğuda Osmanlı toprak
larına girmesiyle birlikte, Osmanlı ordularından Er
meniler firar etmişlerdir, Rus kuvvetlerine katılmış
lardır, çeteler kurmuşlardır, yıllardır okullarda ve 
kiliselerde sakladıkları silahları ortaya çıkararak, 
askerlik şubelerini basarak yeni silahlar elde etmiş
lerdir., 

IBu çeteler, komitelerin; «Kurtulmak istiyorsan 
önce kendi komşun Türk'ü öldür.» talimatı üzerine, 
erkekleri cephelerde olduğu için savunmasız kalan 
Türk şehir, kasaba ve köylerine saldırarak katliam
lara girişmişlerdir. Osmanlı kuvvetlerini arkadan vur
muşlardır, Osmanlı birliklerinin harekâtlarını engel
lemişlerdir, ikmal yollarını kesmişlerdir, yaralı kon
voylarını pusuya düşürmüşlerdir, köprü ve yolları 
imha etmişlerdir, şehirlerde ayaklananlarla bera
ber Rus işgalini kolaylaştırmışlardır. 

Rus kuvvetleri saflarındaki Ermeni gönüllü alay
larının yaptıkları zulüm, o kadar ağır olmuştur ki, 
Rus komutanlığı, bazı Ermeni birliklerini cepheden 
uzaklaştırarak geri hatlara sevketmek zorunluluğunu 
hissetmiştir. O dönemde Rus ordusunda görev ya
pan bazı subayların hatıratı bu zulüme bütün açıklı
ğıyla tanıklık etmektedir. 

Ermeni katliamı yalnızca Türkleri hedef almamış; 
Trabzon dolaylarında Rumları, Hakkâri dolaylarında 
Musevileri de kapsamıştır. Amaçları, kurulmasını 
düşündükleri Ermeni Devletinin topraklarında, Er
menin in çoğunluğunu sağlamak olmuştur. Rus kuv
vetlerinin 1915'te Van'a doğru harekâta geçmeleri 
üzerine, Kİ Nisan'da Van'da geniş çapta Ermeni is
yanı başlamış, Çar Nikola, Van Ermeni komitesine 
hizmetleri için teşekkür etmiş, Osmanlı mebusların
dan Ermeni asıllı olanlar, Ermenistan için tehlikeli 
olur düşüncesiyle, çocukların dahi öldürülmesini em
retmişlerdir. 

24 Mayıs 1915'te Amerika Birleşik Devletlerinde 
yayınlanan Ermenilerin çıkardığı bir gazetede, övü
nerek; Van'da ancak 1 500 Türk'ün kaldığı iftihar
la söylenmiştir. 

1915 Şubatında Tiflis'deki Ermeni Millî Kongre
sinde; Rusların bu amaçla 242 900 ruble gibi bir pa
rayı (Ermenilere gönderdiği ve Ermenilerle savaş ön

cesi yaptığı yardımların gittikçe arttığı belirlenmiş
tir. 

Ermeniler, bu ayaklanmaları ve faaliyeti; Os
manlıların tehcir kararı üzerine girişilen bir macara 
müdafaa olarak takdim etmek alışkanlığındadırlar ve 
bundan hiçbir zaman kurtulamamışlardır. Oysa, is
yanlar tehcirin değil, tehcir isyanların sonucu olmuş
tur. 

Bütün bunlar olurken, İngilizler ve Fransızlar do
nanmalarıyla Boğazları zorlamakta, Osmanlı Ordu
ları Galiçya'da, Doğu Anadoluda ve Irak'da çeşitli 
cephelerde çarpışmaktadırlar. 

Osmanlı Hükümeti, bu durum karşşısında önce 
Ermeni Patriği, sonra mebusları ve ileri gelenlerini 
çağırarak, Ermenilerin Müslümanları katletmeye de
vam etmesi halinde gerekli önlemleri alacağını bildir
mekle yetinmiş, bu sonuç vermeyince de 24 Nisan 
1915'te Ermeni komitelerini kapatmış ve 235 kişiyi 
Devlet aleyhinde faaliyette bulunmak suçundan tu-
tuklamıştır. Ermenilerin «Katliam yıldönümü» işte 
bu tarihtir. 

Osmanlı Hükümeti, maruz kaldığı iç ve dış tehli
keler nedeniyle benzer tehlikelerle karşılaşan tüm ül
kelerin almakta tereddüt göstermeyeceği bir önleme 
başvurarak, savaş bölgeleri yakınlarında Ermenileri 
daha güneydeki Osmanlı topraklarına, Suriye'ye teh
cir etmiştir. Muvakkat Kanunun tarihi 27 Mayıs 
1915'tir. Ermeni tarihçi Leo'nun da dediği gibi, Os
manlı Hükümeti, Rus kıştırtmalarına kapılarak, Rus 
silahlarına güvenerek karışıklık çıkaran Ermeni ko
mitelerine karşı kendi varlığını koruma hakkını kul
lanmıştır. 

Üstelik tehcir, bir cezai işlem değil, güvenlik ne
denleriyle belirli bir grubun belirli bir yerde ikâme
te mecbur edilmesidir. Bu tedbir İkinci Dünya Sava
şında bazı devletler tarafından da çoğu zaman uygu
lanmıştır. 

Osmanlı Devleti, bu tehcir sırasında Ermenilerin 
can, mal güvenliklerini de, hatta iaşelerini de, mas
raflarını da karşılamıştır, onlara mal ve yeni toprak 
tevzi etmiştir. 1915 yılının Mayıs ayında Bakanlar 
(Kurulu kararıyla bir talimatın belge olarak bulun
ması bunun açık delilidir. 

Bu emrin yerine getirilmesinde karşılıklı katliama 
meydan verilmemesi için karşı önlemler de alınmış
tır. Bu karşı önlemler (Ki, IBatı'da her zaman aksi 
savunulmuştur) İngiliz Dışişleri Bakanlığı arşivlerin
de mevcuttur. 

Ermenilerin tehcir sırasındaki çarpışmalarda ka
yıplar verdikleri doğrudur. Bunu kimse hiçbir za-
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man inkâr etmemiştir. Bir dünya savaşı, bir ayak
lanma, isyan, bunun sonucu bir tehcir söz konusu
dur. Savaştan kaynaklanan şahsi kin ve intikam duy
guları, asayişsizlik, tehcir edilen kafilelerin birtakım 
saldırılara uğramasına neden olmuştur. Hükümet bu 
durumu elinden geldiğince önlemeye çalışmış ve so
rumluluğunu üstlenmiştir ve bu tip saldırılarda bu
lunanları da cezalandırmıştır. Ermeni propaganda
sının ve terör odaklarının bugün «20 inci yüzyılın ilk 
soykırımı» diye ilan ettikleri olayın aslı, esası bu
dur. 

Değerli arkadaşlarım; 
'Konuyu uzatmadan şöyle bağlamak istiyorum: 
Yüz yılı aşan bir zamandan beri canlandırılmaya 

ve alevlendirilmeye çalışılan Ermeni meselesine dik
katlerimizi teksif edecek olursak, şu gerçekleri tespit 
etmiş oluruz: 

Osmanlı İmparatorluğunun bünyesinde yaşayan 
Ermenilerin istiklal davasına kalkışmaları sadece mil
lî emeller sonucu değildir. Bu meselede dış güçlerin, 
bilhassa emperyalist devletlerin büyük tahrikleri ve 
teşvikleri görülmüştür. 

Bu tahrikelere kapılan ve sonraları tahrikçiliği bir 
geçim yolu halinde benimseyen bazı şahıs ve grup
lar, Ermeni azınlığını isyana ve ihtilale sürüklemek 
istemişlerdir. 

Yer yer ayaklanan grupların şiddet hareketleri, 
devlet otoritesini büyük ölçüde zedelediği zamanlar 
dahi, isyana sebep olanlar hafif cezalarla ve hatta 
bazen ceza görmeden kurtulmuşlardır. 

Acı tecrübelerden geçildikten sonra bile, Ermeni 
komitecilerinin bir kısmı, Osmanlı meclislerine se
çilmiş, iktisadî imtiyazlardan faydalanmalarına mü
saade edilmiş ve siyasî tavizler verilmiştir. 

Mahallî ayaklanmalar (Müslüman çoğunluğun 
aleyhine sayılacak tedbirlerle olsa dahi) bastırıldığı 
zaman gittikçe genişleyen Ermeni komitecilik ağı, 
dünyanın bütün ülkelerinde tesirli bir katliam pro
pagandası yapmayı iyi bilmişlerdir, iyi becermişler
dir. 

ı Bu propaganda, nüfuzlu ülkeler ve şahsiyetler 
üzerinde beklenen tesiri bırakmış, böylece Türkle
rin 800 bin, 1 milyon, hatta 1,5 milyon Ermeni'yi 
toptan imha ettiği inancı maalesef yerleşmiştir. 

Türkler dün ve bugün, dünyayı kaplayan bu men
fi propaganda karşısında asil bir sükût içerisinde 
görünmüşler, bu tutum yanlış değerlendirmelere yol 
açarak «Suçu kabullenme» şeklinde yorumlanmıştır. 

Doğruyu ve gerçeği anlatmaktan ibaret bir kar
şı propagandaya önem verilmemesi, haberleşme va

sıtalarının süratle arttığı çağımızda Türkiye ve Türk
ler hakkında asılsız hükümler verilmesini kolaylaş
tırmıştır. 

Açıkça görülmektedir ki, konu iki etnik topluluk 
arasındaki bir hesaplaşma, bir çatışma değil, hele 
milletlerarası bir mesele hiç değildir. Ancak, devamlı 
huzursuzluklardan faydalanmayı gaye edinen ideolo
jik ve emperyalist güçler, bu mevzuun daima canlı 
tutulmasının dikkatli hesabı içindedirler. 

Varlıklarını hâlâ sürdürdükleri anlaşılan kin gü-
dücülerin bu tuzağa düşmekten kaçınmaları, her şey
den önce sağduyunun emri olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi huzurlarınızda, dünyanın her yerindeki Er

menilere sesleniyor ve diyorum ki; 

Bir an için, Türkiye topraklarında yaşayan 45 
milyon Türk bir anda yok olsa; dün lErmenilere yurt 
vaat eden büyük devletler bir araya gelerek, Ame
rika'da, Fransa'da, İngiltere'de, Suriye'de ve dünya
nın şurasında veya burasında yaşayan Ermenilere; 
«iBuyurunuz, beklediğiniz, özlediğiniz yurda kavuşu
yorsunuz, IKilikya sizindir» derler mi? Deseler, Er
meniler bu toprağa gelip yerleşebilirler mi? 

'Buna belki dünden artakalan birkaç komiteci bo
zuntusu; fakat gene şahsî menfaatler sağlamak için 
razı olurlar; ama masum Ermenileri etraflarına her
halde toparlayamazlar. 

O halde, zaman zaman Amerika'nın bir eyaletin
de, Fransa'nın bir şehrinde, Suriye'nin bir köşesinde 
hâlâ kan isteyen Ermeniler kimlerdir?.. 

Bunlar, neden inansanlarm daima daha iyiye, da
ha mesut günlere, daha kardeşçe yaşamaya koştuk
ları ve buna ulaşabildikleri nispette rahat ve huzura 
kavuştukları bir dünyada yaşadıklarım düşünemeye
cek kadar şuursuzlaşıyorlar ve neden hâlâ ham ha
yaller peşinde koşuyorlar? 

Yine bir an için tarihi hakikatlere göz yumup, 
Türkleri Ermenilere zulüm yapmış kabul edelim; 

Dünyamn neresinde ve hangi tarihte görülmüş
tür ki, aynı soyadı taşıyan bir aile içinde bir fert ci
nayet işler de, kanun ve adalet, o soyadı taşıyan aile
yi, bir ferdini sağ bırakmamak üzere yok etme yolu
na gitmiş ve bunu sağlayabilmiştir? Benim dedemin 
intikamını benim oğlumdan ve benim torunumdan 
almaya kalkan insan, eğer bu dünyada yaşıyorsa, o 
mutlaka akli muvazenesini kaybetmiş bir Ermeni'dir. 

Eğer bu yol doğru ve bu yöntem onlara yeşil ışık 
yakan, insan haklarına sözde saygılı Batılılarca tas
vip ediliyorsa, o halde; 
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'Binlerce kilometre öteden gelip, bizleri öz vatanı- I 
mızda meşru müdafaa yaparken yok etmeye çalışan, 
Sakarya'da, İnönü'de, Çanakkale'de verilen şehitle
rimizin her biri için, üç-beş İngiliz, Fransız, İtalyan, 
Yunanlının bugünkü çocuklarını ve torunlarını da 
bizim boğazlamamız mı gerekecektir? 

Aslında, geri dönülmez dünyamızda bir nehir gi
bi akıp giden zaman, geride bıraktıklarıyla insanla
ra ibret dersi vermekle kalmaz, iyinin, daha iyinin 
daima ileride olduğunu da türlü vesilelerle gösterir. 
öyle olmasaydı insanlık tesellisiz kalır, ileride olan 
iyilere koşamaz, dünya, bir düşmanlık cehennemi 
içinde yuvarlanıp giderdi. 

Büyük Atatürk bunu, büyüklüğüyle mütenasip 
en büyük insanî duygularla ifade etmiştir. 1937 yılın
da Çanakkale Zaferinin yıldönümünde konuşmak I 
görevi verdiği İçişleri Bakanı Sayın Şükrü Kaya'ya; I 
«Türk şehitlerine seslenirken, bizimle savaşta can ve
ren yabancı milletlerin ölülerine de sesleneceksiniz» 
talimatını verir ve der ki, «Onlara da diyeceksin ki, 
Ey dünyanın bir ucundan buralara kadar gelip Türk
lerle kahramanca savaşarak can verenler, bigün ar
tık düşman topraklarında değil, dost bir milletin ku-
cağındasınız, huzur içinde uyuyunuz.» I 

Evet, iki millet harp ederken ölüm kol gezer; fa
kat sulh içinde yaşarken dostluk kucaklaşır. I 

Ermeni dafvasında bize düşmanlık edenler, bizi I 
yok etmek isterken, Ermenileri felakete sürükleyen- I 
lerdir. Siyasî tarihimize bakarsak bunlar İngilizler- I 
dir, Ruslardır, Fransızlardır. 

Türk Milleti, tarihinde olduğu gibi bugün de Er
menilere karşı kin beslememektedir. Ermenilerin Türk I 
toplumu içindeki geçmiş hizmetlerini takdir etmek- I 
tedir; hele, «Yurtta sulh, cihanda sulh»u Türk Mil- I 
letine düstur yapan Atatürk Türkiye'sinde.. I 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar). I 
BAlŞKlAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
Sayın Yolga, buyurun efendim. I 
NAMIK KEMAL YOLGA — Sayın Başkan, 

değerli üyeler, Sayın Bakan, Dışişleri Bakanlığının 
seçkin mensupları; 

Daha Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan I 
arkadaşımızın acısı dinmemişken, dün de Boston 
Fahri IKonsolosu Orhan Gündüz'ün hunharca öldü- I 
rülmesi haberi ile sarsıldık ve bu hadiseyle dışarıda I 
öldürülen Dışişleri Camiası mensuplarının sayısı 20' I 
yi geçti. 

Muhterem arkadaşlar; I 
Bu haberlerin her birisi hepimizi, bütün Türk I 

Milletini, teker teker ferden bütün Türkleri içten J 

üzüyor, hepsine hakikaten büyük ızdırap konusu 
oluyor; fakat bu umumun içinde Dışişleri Camiası 
mensupları bakımından bir özellik mevcut olduğunu 
İlave etmeme izin verin, özellikle diyorum; çünkü 
her birimizin Ermeni kurşunlarına kurban giden bu 
arkadaşlarla uzun yıllardan beri çeşitli şekillerde olan 
bağlılıklarımız, ortak hatıralarımız vardır. Bu konu
da bir-iki misal zikretmeme, hatıralarını anmış ol
mak fırsatını da teşkil ettiği için, izin verin. 

Daniş Tunalıgil ile birlikte, 1938'de aynı imtihan
da Bakanlığa girmiştik ve o zamandan beri geçen 
uzun yıllar zarfında kendisiyle sayısız hatıralarımız, 
iş arkadaşlığımız vesaire olmuştur. 

İsmail Erez, çok değerli bir arkadaşımızdı, çok 
sevdiğimiz bir arkadaşımızdı; fakat ne hazin tecelli
dir ki, I1975'te Paris'te öldürüldüğünde cenazesini 
bir Fransız askerî uçağıyla Türkiye'ye getirmek gö
revini bendenize verildi. 

Değerli arkadaşım Zeki !Kunaralp'in eşi, genç 
meslektaşım Selim'in Annesi Nejla ile ne kadar ya
kınlığımız vardı. 

Şarık Arıyak'la, Roma'ya Büyükelçi olarak tayin 
edildiğimde beraberimde Başkonsolos olarak götür
müştüm. 

Dolayısıyla muhterem arkadaşlar; gerçekten bu 
her cinayet haberi Hariciye mensupları için büyük 
bir matem, son derece büyük bir acı oluyor. 

Bu duygular dolayısıyla ve değerli Meclisinizde 
şahsen acizane Dışişleri Camiasının bir üyesi, tabiri 
caizse yegâne temsilcisi olmak itibariyle Sayın Pro
fesör Hamza Eroğlu arkadaşımızın bugünkü özel 
Gündem tertiplemesinin insiyatifini almasını ve ben
den önce konuşan arkadaşların bu konuşmalarını 
büyük şükran ile karşılıyorum, kendilerine teşekkür
ler arz ediyorum. 

Sayın IBaşkan ve muhterem üyeler; 
(Meselenin tarihçesi üzerinde tabiatıyla bu konuş

mada bir şeyler söylemem beklenirdi; fakat buna 
kesinlikle gerek kalmadı. Değerli arkadaşlarımızın 
her biri çeşitli açılardan Ermeni meselesinin niteli
ğine ve tarihine ışık tuttular. Ezcümle, Profesör Er
oğlu arkadaşımız, kendisinde daima görmeye alışık 
olduğumuz bilginlikle mükemmel bir tarih özeti 
yaptı. Binaenaleyh, ben yalnız bazı şahsî hatırala
ra da dayanarak, bazı noktalara değinmekle yetine
ceğim. 

«Şahsî yön» derken şunu kastediyorum: Ben 
özel memleket, eski tabiriyle «Özel vatan» bakımın
dan vaktiyle Ermenilerin üzerinde hak iddia ettik-
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leri 6 vilayetten birisine mensubum; o bölgeden ge- j 
liyorum. Eskiden «Harput», daha sonraları «fMamu-
retül Aziz» denen vilayet halkındanım. IBunun anla
mı, çocukluğumda Ermeni meselesiyle müşahhas ola
rak temas etmek fırsatı olmuş olmasıdır. 

Diğer taraftan tabiatıyla çeşitli şekillerde Erme
ni meselesiyle meşgul oldum. Hatta mülkiye mekte
binden mezun olurken, o mensup olduğum bölge
nin de etkisiyle mezuniyet tezini «Anadolu'ya Ya- I 
bancı Müdahalesi» ve alt başlığıda «Ermeni Mese
lesi» olarak almıştım; fakat bütün bu hususta iyi I 
kötü mevcut bilgiye rağmen, arz eettiğim gibi, ko
nunun tarihçesi üzerinde durmama gerçekten gerek 
kalmadı. Yalnız birkaç noktayı, sadece, arkadaşları
mın da değindikleri birkaç noktayı vurgulamakla ye
tineceğim. 

Bir defa, önemli bir tarihî gerçek, Türklerin Ana
dolu'yu istila ettiklerinden burada bir bağımsız Er- I 
meni devleti bulmadığıdır. 

Diğer taraftan gene son derece önemli bir nokta, 
Anadolu'nun hiçbir bölgesinde bir Ermeni çoğun
luğunun mevcut bulunmamasıdır. Ben bunu şahsen 
kendi bölgemden, arz ettiğim gibi, gayet iyi biliyo
rum. I 

Diğer önemli nokta: Dışarıdan müdahale olma
dıkça; yani 19 uncu Asrın ortasına kadar, Ermeni- I 
lerle Türklerin tam bir kardeşlik, tam bir işbirliği 1 
içinde, sulh içinde, barış içinde yaşadıklarıdır. Bu 
son derece önemli bir noktadır. 

Sayın Eroğlu bir tabirden bahsetti, benim de ta
rihten hatırladığım, «Milleti sadıka» deniyordu Er
menilere; diğer azınlık unsurlarına nispetle Ermeni
lerin Türklere ve İmparatorluğa karşı tutumları 
dolayısıyla. 

Bunun bir örneğini arz etmekle yenitiniyorum: 
Balkan Harpleri çıktığında, 1912'de, Osmanlı 

Devletinin Hariciye [Nazırı Gabriyel Nuradunkiyan 
Efendi idi. Savaş çıktıktan sonra ve aylarca, barış 
müzakereleri vesaire esnasında Türkiye Devletinin 
Hariciyesini Nuradunkiyan Efendi idare etti. İBu, bi
zim bakımımızdan Ermenilere gösterilen itimadın, 
tabiri caizse teveccühün açık bir kanıtı olur. 

Diğer vurgulamak istediğim bir nokta: Gerek 19 I 
uncu Asır boyunca, gerek Birinci /Büyük Harp esna
sında hiçbir olayın insiyatifi Türklerden gelmemiş
tir. Her seferinde Ermeni komitacıları, onların arka
sında bilhassa Rusya, ikinci ve üçüncü derecede İn
giltere ve Fransa olmak üzere, onların yaptıkları ha
reketler ve Devletin meşru müdafaa hakkını kulla
narak aldığı tedbirler söz konusu olmuştur. | 
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Şimdi burada, «Meşru müdafaa» derken şunu 
kastediyorum: Bir taraftan Kafkas Cephesinde, Do
ğu Cephesinde Rus Ordusu ile mücadele edilirken, 
memleketin ölüm kalım savaşı içinde bulunduğu bir 
sırada, Ermenilerin yaptıkları hareketlere karşı bir 
korunma tedbiri söz konusu oldu. Ermeniler hem 
Rus kuvvetleri ile birlikte Ermeni alayları şeklinde 
ordularımıza karşı savaşıyorlardı, hem de Rus Ordu
sunun ilerlemesini, başarısını, zaferini kolaylaştır
mak için cephe arkasında isyanlar çıkarıyorlardı. 

'Binaenaleyh, devlet Ermenileri o savaş bölgesinin 
arkasındaki yerlerden daha sakin bölgelere, O za
manın tabiri ile «Tehcir» etmek ve oralarda iskân 
etmeye çalışmak kararını aldı. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 
Bu konuda; yani bir milletin güvenlik mülaha

zası ile buna benzer tedbirler alabileceği konusunda 
son bir örneği ikinci büyük savaşta görüyoruz. Ame
rika Birleşik Devletleri de Japonya ile savaş başla
dıktan sonra, Pasifik kıyısındaki bazı etnik unsurla
rı içerilere nakletmiştir. !Bu bir devletin tabiî, bedihî 
bir nefsini koruma hakkının neticesi olur. 

Arkadaşlar gerçekten çok güzel şeyler söyledi
ler, eğer onlara eski müşahadelere dayanan ufak bir 
şahsî katkı söz konusu olabilirse, onu Ermeni tehci
rinin hangi şartlar içinde vukuu bulduğu ve eğer Er
meniler o tehcirden bir zarar görmüşlerse, onun ne
denlerinin ne olduğu noktasında yapmaya çalışaca
ğım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hatıralar derken şunu kastediyorum, ben Erme

ni olaylarını, birinci büyük harbin olaylarını hatırla
yacak çağda değildim henüz; fakat hemen arkasın
dan, onu takip eden yıllarda muhitimden henüz taze 
olan, savaşla ilgili, Ermeni meselesi ile ilgili hatıra
ları sayısız defalar dinlemişimdir; hatüt müşahhas, 
tabiat üzerinde o hadiselerin izlerine şahit olmuşum
dur. 

Bir defa şunu belirtmeyi gerçekten önemli sayı
yorum. O zaman şahsen de hatırladığım bir kıtlık du
rumu içindeydi Türkiye. Çalışabilecek, üretebilecek 
nüfus cephelerdeydi. Memlekette umumî bir keşme
keş durumu vardı. Ulaşım, o zamanın vasıtaları ile 
dahi allak bullak olmuştu ve Ordunun ihtiyaçları 
vardı. Dolayısıyla, bir kıtlık durumu yaşamıştır birin
ci büyük harp esnasında Türkiye. Kıtlık kelimesi 
bugün de dilimizde var; fakat o devirleri yaşamamış 
olanlar kıtlığın o sıralardaki vahametini, ağırlığını, 
anlamını tam kavrayamazlar. 
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Ben şöyle ufak o zamanın bir hatırası ile arz ede
yim. Erzurum ve Van muhacirleri, bulunduğumuz 
köyün önündeki bir vadide, üzerlerinde yorgandan 
başka bir barınak olmamak üzere açıkta gelmiş otu
ruyorlardı ve bunlar açlık dolayısıyla ot yemek su
retiyle beslenmeye çalışıyorlardı, karınları şişiyor-
du, ölüyorlardı. Bu şekilde Anadoluda o zaman ha
yatını kaybeden Türklerin sayısı yüzbinleri bulur. 
Hastalık vardı; Ordumuzda ve siviller arasında yüz-
binlerce insan keza hastalıktan ölmüştür. 

Sonra gene ilâve etmek gereken bir nokta; şeka
vet vardı. Anadolunun tarihen de denebilir ki, dai
ma devam etmiş olan bir hastalığıdır; şekavet vardı 
ve ancak Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye o has
talıktan, o felaketten kurtulabilmiştir. Dolayısıyla, 
Ermeni kafilelerinin bir, yerden bir yere giderken 
kendilerini koruyan jandarmalarla birlikte eşkiya ta
rafından öldürüldüğüne dair keza o zamandan ha
tırımda kalan bilgiler vardır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hülasa hiçbir yerde çoğunluk olmayan sayın Ho

canın ve diğer arkadaşların belirttikleri gibi sayıla
rı hakikaten abartılmış olan Ermenilerin Türkiye dı
şına çıkanları bir araya getirilirse ve o zamanlara ait 
salnamelerin Türkiye'de mevcudiyetini gösterdiği Er
meni toplam rakamı ile mukayese edilirse, eminim 
ki, bu saydığım unsurlar yüzünden çaresiz vuku bul
muş olan telefat dışında Türkler tarafından bir öldür
me söz konusu olmadığı görülecektir ve bunu ha
kikaten arkadaşlar belirttiler, ben de tekrar etmiş 
oluyorum. Osmanlı Devleti kesinlikle kendi memur
ları ve zabıta kuvvetleri ile bir Eımeni öldürme ha
reketinde bulunmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Cumhuriyet devrinde Türkiye'de kalan Ermenile

rin ne derece iyi muamele gördüklerini söylemeye 
hacet görmüyorum. Anayasamız bütün Türk vatan
daşlarını Türk sayar, fiiliyatta kesinlikle Ermeniler
le diğer vatandaşlar arasında bir fark yoktur ve da
ha önemlisi, hissiyatımız bakımından, bunu şahsen 
ve etrafımdan biliyorum, Ermenilere karşı sevgiden 
gayrî, takdirden gayrî bir şey yoktur. Çalışkan, te
miz, güvenilir insanlar. 

'Binaenaleyh, Türkiye bakımından, Türkiye için
deki Ermeniler bakımından mesele yok. Dış memle
ketlerdeki Ermenilerin durumu nedir?.. Bunu da mes
lek dolayısıyla birkaç ayrı memlekette görmek fır
satını bulmuştum. 19404945 yıllarında Paris'te kon
soloslukta maiyette kançılardım. Başkonsolosun ve 

diğer biz memurlann en yakın arkadaşlarımız bize 
daima yardımcı olanlar, oradaki Ermenilerdi. 1966, 
1969 yılları arasında Karakas'da büyükelçi olarak bu
lundum. Orada zaten Türk vatandaşı yoktu; fakat 
Türkiye'den ayrılmış olan Ermeniler vardı. Tabiî o 
zaman küçüklermiş, aileleri ile birlikte İzmir bölge
sinden Yunan ordularını takiben gelip Karakaş'a yer
leşmiş olan kimselerdi. Sizi temin ederim ki, katiyen 
burada kimseyi ikna etmek söz konusu değil, aramız
da ve tam açık yüreklilikle konuşuyoruz, orada mev
cut olabilecek Türklerden daha fazla bize yakınlık, 
yardım gösteren değerli insanlar vardı Ermeniler 
arasında. Fakat son yıllarda birden bire bir değişme 
oldu, yeni gelişmeler oldu. 

Binaenaleyh, bütün bu toplantımız esnasında üze
rinde durulması gereken önemli nokta, bu gelişme
nin nedenleri ve muhtemel mihrakları oluyor. Ben
den önceki arkadaşlar o nokta üzerinde de durdular 
Bendeniz şunları söyleyeceğim. Bu değişiklikler ba
kımından, son Ermeni hareketleri bakımından 1974 
yılı çok önemli bir tarih. Zaten hadiseler arasındaki 
illiyet rabıtasını araştırırken kronoloji daima önem
li bir unsurdur ve kronolojiye baktığımızda İl 973'de 
Rahmetli /Mehmet Baydar arkadaşımızın ve muavi
ninin aklî dengesi bozuk bir kişi tarafından öldürül-
mesindeki münferit olaydan sonra, asıl sistematik te
rörizm hareketlerinin Kıbrıs'a Barış Harekâtının ya
pılmasından sonra başladığını görüyoruz. Asıl siste
matik hareketler, zamanla örgütlenme şeklini alan 
hareketler Kıbrıs Harekâtından sonra başlamıştır. 

Burada Rumların ve Yunanlıların etkisini, en 
azından ve fazla vebale de girmeden, sezmemeye im
kân görmüyorum ve ben o zamanlar kendi teşhisimi 
şöyle hülâsa ederdim: Kıbrıs Rumlarının başı dönük 
hırsı, Yunanlı armatörlerin parası ve muhtemelen 
birkaç profesyonel milletlerarası katil. Çünkü, maa
lesef zamanımızda bir de meslekler arasında millet
lerarası profesyonel katiller mesleği türemiştir. Meş
hur Çakal (Karlos'un herkes biliyor, onun gibi bir
çokları var ve tahminim oydu; fakat zamanla Erme
nilerin bu işe girdikleri görüldü. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şöyle bir hadise var, aslında sadece basit; fakat 

kenarından olsa bile, bu meseleyi de ilgilendiriyor. 
İki kişi, iki devlet, yahut iki millet çalıştıklarında on
dan istifade eden daima bir üçüncü devlet çıkıyor. 

Filistin meselesinin siyasî alanda bölgemizde doğ-
ğurduğu neticeleri düşünün. Hatta başka misalleri 
söylemeye lüzum görmüyorum, en son güncel hadi-
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se olarak Arjantin-tngiltere savaşını düşünün. Der
hal istifade eden bir taraf çıkıyor. 

Diğer taraftan, bir cinayetin aydınlatılmasına ça
lışıldığında (Söylenmesi mutat olan bir sözdür; 
herkes bilir) menfaati olan insanı arayın. Kimin 
menfaati var?. (Bu meselede menfaati olan, tarijıen 
(Ermeni meselesini daha birinci büyük harpten önce 
ve esnasında kullanmaya çalışmış olan bir devletin 
menfaati var, ve bu menfaatin zamanla değişmedi
ği, Çarlık politikasından bu yana bir değişiklik olma
dığı, o devrin emellerinin şimdi de aynen takip edil
diği bir gerçektir. Kanıt olarak, tabiî böyle şeylerde 
kimse iz bırakmaz; fakat yine de kanıtlar vardır. 
Üzerinde durmadan bu kadarla geçiyorum. 

Ermeni gençleri bakımından da, işi yine objek
tif mütalaa etmeye çalışmaktayım, her şeye rağmen 
şunu kabul etmek lazım: Zamanımızın gençliğinde, 
bütün dünyada birtakım cinayetlerle, terörist hare
ketlerle kahraman olmak havası var. Biraz basite ir
ca etmiş oluyorum; fakat bu var. Ama, bu kahra
manlıklar, ancak ucuza mal olduğu sürece göze alı
nabiliyor. Kendi memleketimizde de öyle oldu. Ce
zasız kalırsa, kahramanlığı düşünebiliyor. 

(Binaenaleyh, asıl sorumluluk başka memleketler
de. O sorumluluklardan ikisine; Rum - Yunan un
suruna ve diğerine değinmiş oldum. 

'Bir de Lübnan'ın durumuna dikkati çekmek isti
yorum: 

Bir defa, çeşitli hadiselerde elde edilen bilgilerden 
alınabilen sonuçlardan şu anlaşıldı; Dışişleri mensup
larımıza yöneltilen cinayetlerin büyük bir kısmı Lüb
nan'daki Ermenilerden kaynaklanıyor. Lübnan, ken
di halkı birbirine düşmüş, otoriteden mahrum, Dev
let otoritesi kalmamış, herkesiıi cirit oynadığı bir 
memleket. Bu arada. Filistin unsuru eklenmiş bü
tün o keşmekeşe. îrili ufaklı birçok devletlerin ye
raltı ve yerüstü kuvvetleri var, örgütleri var, adam
ları var. Binaenaleyh, bu gibi şeylerin tezgâhlanma
sı için en müsait alan. Kıbrıs'a yakınlık unsurunu da 
hatırda tutmak lazım. 

Burada, Filistin Kurtuluş Örgütü hakkında bir 
iki kelime söylemeden geçmeye gerçekten imkân 
görmüyorum. Bizim, Filistin davasına, filistin'lilerin 
davasına karşı, Devlet olarak, millet olarak gösterdi
ğimiz yakınlık, sahip çıkışımız, herkesin malumu. Bu
nun mukabelesini görmeyi gönül isterdi; fakat ne ya
zık ki, gerek Türkiye'nin iç terörizm hareketleri, ge
rekse bu Ermeni militanlarının yetiştirilmesi konu
sunda, Filistin Kurtuluş örgütünün rol aldığını gö

rüyoruz. Gerçi, Filistin Kurtuluş örgütü deyince, bu 
bir şemsiyedir; onun içinde çeşitli gruplar var; Mos
kova'ya bağlı! olanlar var, ISuriye'ye bağlı olanlar var. 
Fakat, her halükârda, kim ise asıl bu konuda bir 
numaralı mesul, ona karşı gerçekten bir meraret 
hissi duymamaya imkân yok, Türkiye'nin Filistin da
vasına gösterdiği bütün yakınlığa rağmen. 

Suriye'den değerli arkadaşlarımız bahsettiler; ka
tılıyorum, teferruata girmiyorum. 

Fakat muhterem arkadaşlar; bütün bunlar şu ve
yahut bu şekilde aleyhimizde bir nedeni olan veya
hut hiç olmazsa bizimle yakın bir ilişkisi bulunma
yan memleketler. (Asıl insanı üzen, kendi dostları
mızın tutumlarıdır ve arkadaşlarımızın belirttiği gi
bi, bunların başında maalesef Fransa geliyor. O Fran
sa ki, yakın zamanlara kadar her ağız açışta, aramız
daki geleneksel dostluktan bahsederdi. O Fransa ki, 
Türkiye Tanzimattan sonra 'Batıya teveccüh ettiğin
de' kültürünün kaynağını orada bulmuştu, orası ör
nek alınmıştı. Yabancı dil deyince Türkiye'de, Fran
sızca hatıra geliyordu ve benim gibi eski nesiller için 
hakikaten Fransızca kültür kanalı olmuştu. Bu Fran
sa'nın, bugünkü durumunu gördüğümüzde gerçek
ten yadırgamamaya, üzülmemeye, esef etmemeye im
kân yok. 

Bir defa, Fransız basınının ve radyo televizyonu
nun tutumu; söylemeye hacet yok, meş'um bir rol 
oynuyor, onu geçiyorum. Fakat daha önemlisi, so
rumlu hükümet adamlarının tutumlarıdır; Charles 
Hernu'nün ve Gaston Deferre'in tutumlan.. Bunları 
sorumlu devlet adamları değil, hatta sadece politika
cı bile saymaya imkân yoktur. Fransızların bir tabiri 
vardır, böyle kötü politikacılar için; «Politikard» 
derler. O kelime dahi bu zevat için yeterli değildir. 
Bunları, hakikaten birtakım şahsî menfatler için çok 
küçülebilen insanlar olarak görüyorum. Fransa'nın 
umumî tutumuna bir teşhis koymaya çalışıldığında, 
insanın aklına makul bir sebep gelemiyor; çünkü ma
kul bir sebep yoktur, insaniyet ise, orada kendileri
nin himayesine tevdi edilmiş olan insanların ve hele 
diplomatların korunması, Fransız Milletinin medeni
yet vazifesidir; ilaahiridir.. 

Binaenaleyh, bu kadar ciddî bir konuda mizaha 
yer varsa, ben şunu söylemeye eğiliyorum; âdeta 
Fransızlar, Gaziantep, Urfa, iKaharamanmaraş, Ki-
likya kompleksi içindedirler, oranın acısı içindeler di
yorum ve bunu, bu kadar sene sonra Ermenileri tu
tarak, birkaç Türk diplomatının öldürülmesine nere
de ise yardımcı olarak tatmin ediyorlar. Yahut, Fran-
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sa'nın büyüklük duygusunu böyle küçük davranışlar
la tatmine çalışıyorlar. Bu hususta Sayın Hamitoğul-
ları arkadaşımın çok güzel, benim de bundan böyle 
benimseyeceğim bir terimi oldu, tabiri oldu; «IMinik-
leşmiş Fransız sömürgeciliği...» 

Asıl önemli nokta, arkadaşlarımızın da değindik
leri tedbirler konusudur. Çünkü, buna benzer her 
cinayetten sonra, hepimiz heyecanlanıyoruz, samimî 
üzüntü duyuyoruz, törenler yapılıyor, konuşmalar 
yapıyoruz; fakat asıl, bu meseleyi halle medar olacak 
tedbirler konusu ne durumdadır, onun üzerinde her 
şeyden önce durmak lâzım geldiği kanaatindeyim. 

Bir defa, bir noktayı sarahaten, şahsıma taalluku 
nispetinde belirtmek isterim: 

IMukabele yahut tedbir söz konusu olduğunda ev
vela, bizim değil; fakat yabancıların aklına Türkiye'
deki Ermeniler geliyor. IBu kesinlikle söz konusu ola
maz. Demin de söyledim, Türkiye'deki Ermeniler bi
zim kardeşlerimizdir, vatandaşlarımızdır, Devletin 
her türlü himayesi, sahabeti altındadırlar ve sevgisi
ne mazhardırlar. IBu söz konusu olamaz, böyle bir 
şeyi Türk Devleti kendine yakıştıramaz. 

İkinci nokta, tabiri caizse yakın koruma, dışında
ki temsilcilikleri, oradaki memurlarımızı koruma söz 
konusu oldu. ıBunun fazla bir etkisi olmadığını, biz
zat o korumaya memur olan zavallı şehitlerimizin de 
korudukları insanlarla birlikte öldürülmeleri münase
betiyle gördük. Çeşitli sebepleri var, onun üzerinde 
durmaya zaman müsait değil. Yalnız, şunu belirtmek 
isterim, ben, bütün bu konularda istihbaratın önem 
taşıdığına 've istihbarat konusunda çok zayıf oldu
ğumuza kaniim. Bunu kendi içimizdeki anarşik hare
ketler münasebetiyle ben, kendi hesabıma, belki ya-
nılıyorum, acı bir şekilde görmüşümdür. Türkiye'de 
istihbarat olmadığını açıkça gördüm. Dışarıda ise 
tamamıyla sıfır. Binaenaleyh, dışardaki bir insan, ya
nındaki koruma polisi ile birlikte âdeta, karanlıkta 
duran, etrafında nelerin cereyan ettiğinin farkında 
olmayan ve herhangi bir istikametten gelecek bir 
kurşunu bekleyen bir kurbanlık koyun vaziyetinde 
kalıyor., 

istihbarat önemlidir. Bu benim, her zaman, temel 
mülahazalarımdan birisidir. 

Misli ile mukabele, misilleme; adı ne olursa ol
sun, çeşitli terimler kullanıldı. Gene, gerçekten buna 
inanıyorum, asıl önemli ve etkili tedbir olurdu. Her 
silaha misli ile mukabele edeceksin. Adamlar ceza
sız kaldıkları sürece, (Türkiye'de de örneğini gör
dük) sonuç alınamıyor ve sonu gelmiyor. 

Yalnız, bu noktada da yine, arkadaşlarımın his
siyatının önlerinde saygı ile eğiliyorum; fakat her 
şeye rağmen, Türkiye mesela Fransa'nın seviyesine 
inemez. Bu mümkün değildir. Yabancı memleketler
de mukabele bilmisil hareketlerine girişmemizin 
mümkün olduğunu düşünemiyorum. Asıl yol, diğer 
devletlerin kendilerine düşenleri yapması. Teröriz
min - demin değerli Dışişleri Bakanı arkadaşımızın 
söylediği gibi-bütün dünya milletleri için büyük bir 
felaket olduğunun idrakine varılması, her tarafta, ve 
ergeç kendilerinin de bundan büyük zararlar görece
ğini görmeleri ve ciddî mücadele etmeleri. Yani, 
Eroğlu Hocamızın bir yönünü söylemiş olduğu gibi 
mahkemelerin kararları ve ilave edeyim, tabiatıyla 
idarî tedbirler. 

Milletleraarsı kuruluşlar önemlidir. Dışişleri Ba
kanlığımızın himmetiyle Birleşmiş Milletler'de çok 
önernli bir karar kabul edilmiştir ve o kararın öngör
düğü yıllık raporları verme konusunda da ayak sü
rüyen yegâne memleketin Fransa olduğunu bilvesile 
arz edeyim. 

Tanıtma son derece önemli. Beşir Hamitoğulları 
arkadaşımız güzel önerilerde bulundu; ben bu geç 
zamanda vaktinizi daha fazla almayayım, bu kadar
la yetiniyorum. 

Her halükârda, hem bu mevzuatımı dinlemek hu
susunda gösterdiğiniz sabırdan dolayı teşekkürler 
sunuyorum, hem de hepinize, Milletimize ve o arada 
Dışişleri camiasına, bu yeni kayıpları acıları için 
başsağlığı diliyorum ve hepinize saygılar sunuyo
rum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yolga. 
Sayın Gelendost, buyurun efendim. 

HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Iık'i gün önce, dış temsilüilİklerimizde verilen şe
hitlerden 2)1 incisini Boston'da vermenin, Milletçe de
rin ıstırabını yaşamaktayız., 

Boston Faihrî ıBaşkonsolosumuz Orhan Gündüz, 
artık Ermeni çetesi olduklarını gizlemekte sakınca 
görmeyen cinayet örgütleri tarafından, görevi başın
da hunharca şehit edildi. Sıkılan çok sayıdaki kur
şunlar, haddizatında Orhan Günıdüz'ün. şahısında, Türk 
Milletinin bağrına sıkılıyordu, 

Tarihe ıgöz attığımızda, Türk ve Ermeni ilişkileri, 
Çar ve uşakları Hınçalk ve Taşnak fesat yuvalan ve 
din kisvesi altında papazların kışkırtmaları ve yine 
bazı ibüyük devletlerin Osmanlı ülkesini bunlara peş
keş çekmeleriyle bugünlere getirildi, 67 sene önce ce-
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reyan etmiş ve tarihe karışmış bir devletle araların
da geçen olayların intikamım devletin varislerinden 
almaya kalkışıyorlar. Haddizatında, Cumhuriyet dö
neminde Ermeniler ile Türklerin aralarında bir ihtilâf 
mevcut değildir. Âdeta kan davasına dönüştürülen 
tarihî olayın intikamı, torunlarından alınmak isteni
yor. Bazı, batı medeniyetinin öncüsü olduğunu iddia 
eden devletler de, kapanmasını istediğimiz yarayı, 
anılarına heykeller dikerek ve 'beyanatlar vererek, 
daima kanar halde tutmada siyasî yarar ve çıkar 
urnuyorlar,ı 

'Bu duruma niçin gelindi? Bu sorunun cevabını 
tarih yazarlarına 'bırakıyoruz. Ancak Ermenilerle 
Türklerin .birbirlerine düşürülmesinde yabancı etken
lerin neler olduğunu, (belgelere dayanarak izaha çalı
şacak, Ermeni vatandaşlarının Türkiye ve Türkler 
hakkındaki duygu ve düşüncelerini, kendi ifadelerin
den pasajlar halinde aktarmaya çalışacağım. Sonuçta 
da, emellerinden vazgeçmeyeceği anlaşılan ıbu cinayet 
yuvalarının söndürülmesine dair alınması gereken kişi
sel tedbirlerin neler olabileceğine dair görüşlerimi de 
(belirtmeye gayret edeceğim. 

II. Osmanlı Devletinin ibu vatandaşlara verdiği 
değerin tablosu : 
, Osmanlı Devleti Hizmetinde Ermeniler : 

1(2 Bakan, 3 Hazine-i Hassa Nazırı, 4 Ayan azası, 
yarii senatör, 1&76 Birinci Meşrutiyet Meclisinde 9 
milletvekilü, 19Ö8 İkinci Meşrutiyet Meclisinde 11 mil
letvekili, 191114 Meclisinde 11 milletvekili. Dışişleri ha
kanı olarak da hu vatandaşlarımıza görev verilmiş, 
her merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmiş bin
lerce Osmanlı Ermeni vatandaşı olduğunu görmekte
yiz. Gümrükler Müdürü olan ıhir Ermeni vatandaşın, 
maiyetinde 20 Ibin Ermeni memurun çalıştığını söy
lemek, herhalde !bu konuda Ibir fikir verir zannederim. 

(2, Ermenileri Türkler aleyhine 'kışkırtmalar : 
Sadrazam Talât Paşa'yı Berlin'de sokak ortasında 

öldüren Ermeni Taleyran, üsitünkiörü yapılan ıbir yar
gılamadan sonra ceza almadan kurtulmuştu. Bu du
ruma isyan eden Alman Generali Bronzat Şellendorf 
(Bronza* fSchellendorf) 04 Temmuz 191211 tarihli Zeitung 
gazetesinin 342 sayılı nüshasında şunları yazıyor; 
isyan ediyor yani bu yargılamaya., 

[«Taleyran davasında dinlenen şahitler, ya hadise 
hakkında ifade veremeyecek yahult tahkik edilecek ha
diseleri başkalarından işitmiş olan kimselerdir. Ha
kikati gören kimseler mahkemeye çağrılmamışlardır. 
Türkiye'de Ermeni mezalimi sırasında bu vakaların 
cereyan ettiği yerlerde hizmet eden Alman subayları 
dinlenmemiştir, 

Ermeni isyanı için hiçbir sebep mevcut değildi. 
Ermeniler cephede Ruslar tarafından tespit edilen 
Türk Ordusunun yanlarına ve gerilerine tesir etmekle 
iktifa etmiyor, bölgedeki Müslüman halkı silip sü-
pürüyorlardı. Şahidi bulunduğum Ermeni mezalimi, 
sonra Türklere isnat edilenden çok daha kötüydü.» 

Aynı gazetenin Temmuz 19121 gün ve 297-B sayılı 
nüshasında : 

ıSeferberli'k esnasında Brmenilerde Rus tüfekleri 
bulundu ve Türkiye Ermenileri ile Rus Ordusu Ko
mutanlığı arasında kararlaştırılmış bir sözleşme metni, 
Türk Ordusu Komutanının eline geçti. Bu vesikaya 
göre Ermeniler, sabotaj yapmayı ve Türk kıtalarıma 
gerilerine taarruz etmeyi kabul ediyorlardı, İsyan, adı 
geçen vesikalarda yazıldığı gibi tatbik edildi. Türkler, 
isyan için Ermenilere hiçbir gerekçe vermediler. Bu 
yüzden hadiselerin bütün kabahati Ermenilere aittir.» 

16 Temmuz 192CI tarihinde Fransız 'Başbakanı ve 
Dışişleri Bakanı Milran, Osmanlı Devletinin bir no
tasına, azınlıkları kışkırtan ve cesaretlendiren şu ce
vabı veriyor : 

•«Müttefikler, Türkiye'nin düğer milletler üzerinde
ki egemenliğine artık son vermek zamanının yaklaştı
ğını açıkça görmektedirler. Son 20 sene içinde Erme
niler, işitilmemiş vahşetlerle öldürülmüşlerdir. Muha
rebe sırasında Osmanlı Hükümetinin tenkil, tdhcir ve 
kötü muameleleri, geçmişte yaptıklarını pek çok aş
mıştır. 1.914 yılından beri uydurma bir ihtilale da
yanan, akla gelmedik bahanelerle erkek, kadın ve 
çocuk 8Ü0 bin Ermeni öldürülmüş ve 200 bin Rum 
ve Ermeni vatanlarından siürülmüştür. Bundan dblayı 
müttefik devletler, Türk çoğunluğu bulunmayan ara
ziyi Türk kontrolundan kurtarmaya karar vermişler
dir. Bunun için büyük devletler, Amerikan Cumhur-
başkanı'nın, -ki Wilson'du- haklı ve insaflı bir surette 
tayin edeceği bir sınır içinde hür bir Ermenistan kur
maya ait maddeleri hiçbir şekilde değiştiremezler.» 

İBöylece Fransızlar, Ermenileri kışkırtıyorlar. 
İngiliz Başbakanı Eden'ın itirafları : 
Esöti İngiliz Başbakanlarından Sir Antihony Eden, 

hatıralarının 243 üncü sayfasında, Ermeni kışkırtıcı-
lığındaki yanılgısını şöyle açıklıyor : 

«Ermeni Milleti ile Birinci Cihan Harbinde ve 
ondan sonraki 50 sene içinde birbirimize düşman edi
lişimizden ve bilhassa onun neticelerinden daima te
essür duymuşumdur. Parlamentodaki konuşmalarım
dan birini, 1965 yılında bu Milletle aramızda yara
tılan havayı belirtmek ve ıslahını temin etmek için 
yapmıştım. Her iki Milletin düşmanı olanlar aran 
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miza girmeden evvel, bu bahtsız Milletin çalışkanlı
ğına, dürüstlüğüne, sadakatma ve dostluğuna bütün 
TüıMer hayrandı; ben de onları öyle tanımıştım.» di
yor.. 

Ermenilerin Türkler hakkındaki duyguları : 
Tarkon tsfcepanyan isminde bir Ermeni Türk, 

«Hepimize ıBir Bayram» isimli kitabında, Birinoi 
Dünya Harbi içinde Simav'daki sürgün hayatım şöy
le anlatıyor : 

l«19U5 tarihinde biz gayrimüslüm Türk vatandaş
ları ta'hrik tesirler sonucu sürgün olarak Simav'a 
ıgltitiğimiz gün, oranın halkından ilk işittiğimiz cüm
le, aynen şu olmuştu : '(Abuu Uma bacı baksana 
ıgâvur gâvur dedikleri de bizim gibi insanlarmış.) 
Asaletin ırkından tevarüs etmiş olan bu saf ve temiz 
insanlar, 4 küsur senelik sürgün hayatımız süresince 
bizleri yalnız bir kardeş gibi bağırlarına basmaMa kal
madılar, ayrıca Aristo'nun çok eıvvel söylemiş oldu
ğu {ftşbirlüği, demokratik hayatın mutlak şartlarından 
biridir.) sözlerini de layıkıyla gerçekleştirmesini bil-
diler.» diyerek, görüşlerini örneklerle açıklıyor. 

XJ©O adlı tarihçi; «Ermeni Meselesi Vesaiki» adli 
eserinde; IHırçaklarla, Taşnakları şiddetle itham ede-
rdk şöyle demektedir : 

«TaşnaJklar Rus sürgününe müstenit mahallî ve 
kısmî olmayan isyanlar çıkarıyor, ittihat ve Terakki 
de isyanların harp sahasında olmasından istifade ede
rek, devletin kendi mevcudiyetini müdafaa etmesi 
hakkını kullanıyordu.» Evet, şu hususu bilhassa vur-
ıgulamak istiyorum : 

«Bu öyle (bir hakikattir ki, en medenî bir devlet 
bile bu hakkını kullanmaktan feragat edemez.» diyor, 
tarihçi Leo. 

Amerika'lı Edvvard Taşçı adlı bir Ermeni gencin 
esiki Cumhurbaşkanlarımızdan Rahme1!! Cemal Gür-
sel'e yazdığı 117 Kasım 1965 tarihli mektuptan bazı 
pasajları olkuyacağım; çok ilginç buldum. 

«Efendim, ilk bakışta tablo şu şdkilde görülüyor; 
müteveffa babam, Asuri bir aileden Anadolunun bir 
Güneydoğu ilinde doğmuş. Kızkardeşim ve benimle 
birlikte oturan annem ise, Batı Anadolulu Ermeni bir 
ailenin kızı olarak dünyaya gelmiş. Karımın, halen ha
yatta olmayan anne ve babası da Ermeni aslından 
olup, Doğu Anadoluda doğmuşlar, 

Efendim, çocukluik yıllarımdan Orta Doğu rayi-
hasıyla dolu bir ev hatırlarım. Yemeğinden, müzi
ğinden, dilinden, ev eşyasından ve âdetlerine kadar 
her şey, esiki dünyanın tesirini taşırdı. Bu çevre için
de ve kendi memleketim Amerika ile olan tabiî kay

naşmam sonucu olaralk 2 büyük dünyanın örf ve âde
tine aşina haline geldim. Yaşım ilerledikçe, karışıklık 
ve beşeri ıstıraplarla dolu o korkunç günler hakkın
da bilgi sahibi olmaya başladım. Annemin ailesinin 
ve Ermeni halkının çektiği dayanılmaz sıkıntıları öğ
renmek beni gerçekten müteessir etti. Yine de, nasıl 
ölüyor da, benîm ailemin en aziz dostu bir Ermeni, 
bir Hıristiyan, bir Amerikalı değildir; kalbimde bir 
Türk'ün, dindar bir Mıüslümanm dostluk hissini ihti
mamla beslerim, 

Sayın Cumhurbaşkanı, bugün 33 yaşında olarak 
ikendimi şu temel görüşü belirtmeye memur edilmiş 
hissediyorum; Mutlaka her Ermem, her Türk'ten 
nefret etmez. Gerçekten bu iki halk arasında samimî 
dostluk, karşılılklı saygı ve ahenk mevcuttur. Bu ifa
delerimle nerede bulunursa bulunsun veya aradan ne 
kadar nesil geçerse geçsin, her Ermeninin, hâlâ her 
Türk'e karşı derin bir nefret hissi beslediği yolundaki 
nazariyeyi parçalayıp dağıtmak istiyorum.» 

Kişisel önerilerim : 
Geçmişte cereyan eden karşılıktı üzücü olaylar 

tarihe mal olmuştur. Bu sebeple yurt İçinde Ermeni 
vatandaşlarımızla kardeş bağlarıyla bağlıyız ve bu 
kardeşlerimiz bütün Türklerin sahip olduğu vatandaş
lık haklarına sahiptir. Hudutlarımız dışında kalan 
Ermeni ırkıyia da milletçe hiç bir husumetimiz ve 
çıkar ilişkilerimiz yoktur. Ancalk, teşkil edilen cinayet 
çetelerinin de diğer devletlerce meydana çıkarılması
nı, yuvalarının dağıtılmasını ve cezalandırılmalarını ve 
artık bu intikam eylemlerinin son bulmasını yürekten 
dilemekteyiz. Fakat ne yazık ki, bu dileğimizin yakın 
zamanda gerçekleşeceğini ümit edemiyoruz. Bunun 
için, bu canilerin; 

1. Meşru müdafa halinde yok edilmeleri için 
temsilcilerimizin silahşor olarak eğitilmeleri, 

>2, İstihbarat Teşkilatı elemanlarımızın bazı dış 
temsilciliklerimize gönderilerek, mahallî emniyet teş
kilatına yardımcı olaralk görevlendirilmeleri ve bu ci
nayet şebekelerinin ortaya çıkarılması ve dünyaya 
teşhir edilmelerinin sağlanması görüşündeyim. 

Bu cinayetlerin son ıbulması ve ŞeMdimiz Orhan 
Gündüz'e Tanrıdan rahmet dileklerimle saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Efendim, son sözü Sayın Gökçe istediler. 
Buyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, muhterem ar

kadaşlarım; 

— 330 — 



Danışma Meclisi B A 91 

IBen, vaktin ilerlemiş bu saatinde zamanınızı faz
la israf etmeyeceğim, çok kısa konuşacağım. Ben, 
tarihi gerçeklerden bahsetmeyeceğim, tarih vermeye
ceğim; çünkü ne söylesek, ne desek, adamlar ger
çekleri kabul etmiyor. Ortada bir gerçek var; bir 

s avuç Ermeni koskoca Türkiye'ye kafa tutuyor. Her 
seferinde öldürüyor, her seferinde bombalıyor; biz 
böyle alh ediyoruz, valh ediyoruz, efendim sabırlar di
liyoruz, rahmet okuyoruz, arkasından bir kınama, 
öteye gidemiyoruz... Olaylar başladığından bu yana az 
'gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, bir arpa ıboyu 
yol aldık. Hep bugünkü konuşmaları (konuşuyor ve 
orada bırakıyoruz, 

IMuhterem arkadaşlarım; 

©öyle olmamalıdır. Devlet olarak, Millet olarak, 
Hükümet olarak daha çok duyarlı olmalıyız, daha 
büyük girişimlerde bulunmalıyız, Sadece kınamak, 
ralhmet okumak möseleyi halletmiyor. Bir avuç baldırı 
çıplak Ermeni, Türkiye'ye ferman okuyor, Türkiye' 
ye hülunetmek istiyor ve bize de ah, vah etmek ka
lıyor. 

(Muhterem hatipler tarafından da dile getirildi; 
belli ki, 'belli devletler var. Bunlar; başta Rusya, Fran
sa, Yunanistan, Kılbns Rum (Kesimi, îrail, Suriye ve 
emsali devletler. ıBunlar; gerçeği kabul etmemekle be* 
raiber, odakları da besliyorlar. Şimdi bir olay olu
yor, hemen ilgili devletle temasa geçiyoruz, ilgili dev
let, («'Efendim failin arkasındayız, kara kaşlı, kıvırcık 
saçlı, uzun boylu, bilmem bej pardüsülü birisini arı
yoruz.» diyorlar. Bu, palyatif bir tedbir ve yutturma
cadır, 

Muhteremi arkadaşlarım; 

O ülkelerde (belli odaiklar var. Belli dernekler var. 
©elli kuruluşlar var. Azmettirilenler var; ıbunlarm üze
rine hiç birisi samimiyetle yürümüyor, yürümek iste
miyor. Böyle olunca; onlar silahla, biz Fatiha ile... 
Olmaz (böyle şey. Silaha karşı silah gerek, Ben, «Si
lah» derken, iptidai olarak «Sen de silaha sarıl devlet 
olarak, sen de Ermeni'nin (Yurt içindeki Ermeni va
tandaşlarımızı tenzih ediyoruz) üzerine yürü.» demek 
istemiyorum; yani onların yaptıkları neyse, onu do
laylı olarak yapmamız gerek. Yurt dışında az değiliz, 
Ermeni sayısından çökuz; yurt dışında 2,5 milyon 
Türk var, fakat hanlgi imkânları verdik?.. Bunları 
teşkilaltlandıralbildik mi?.. Hayır. Türk evleri açıp, 
bunları belli zamanlarda, belli derneklerde bu 
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amaçlar etralfında halkalandırabildük mi?.. Buna Ha
riciyemizin müspet cevap verebileceğini saiımıyorunis 
Hayır. 

Yıllar evveldi, bendeniz Fransa'da bulunuyordum. 
Marsilya'da bir anıt açtılar; «Ermeni Soykırım Anıtı» 
dendi. O zaman da, ah edildi, valh edildi, olmaz den
di, dostluğa yakışmaz dendi, Büyükelçi geri (gidecek 
dendi, hiç bir şey de yapılamadı, Anıtı da açtılar, her 
şeyi de yaptılar. Yine biz, demin dediğim gibi, az 
gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, bir arpa boyu 
yol alabildik, ya da alamadık, orada kaldık. Niçin 
biz bir anıt Maraşta açmadık; aynı şekilde, onun 
gibi?.. Niçin Gaziantep'de, niçin Ankara'da biz de aç
madık?.. IBiz de açabilirdik, biz de açmalıydık. Ya
pana, yaptığı usulle mukabelede bulunacaksınız. 

Elfendim, bugün NATO müttefikimiz ve sözde 
dostumuz Fransa yeniden bir anıt açılma teşebbüsü 
içerisinde, eğer Marsilya'dan sonra Paris'te, Champs 
Eİysee'de, Arc de Triomphe civarında bir anıt dı-
kiiirse, biliniz ki bu anıt Ermeni soykırımı anıtı de
ğil, Fransa'nın utanç abidesi olacaktır. («Bravo» ses
leri ve alkışlar) 

Hepinize saygılar sunarım, (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 

Değerli üyeler; 
Yurt dışında cani Ermenilerin saldırılarına maruz 

kalarak hayatlarını kaybeden güzide temsilcilerimizin 
aziz ruhları önünde saygıyla eğiliyorum. 

Bu toplantıda konuşan sayın üyelere, Sayın Ba
kana, görüşmelerimizi (başından itibaren takip eden 
Dışişlerinin değerli mensuplarına teşekkür ediyorum. 

2. — Yurt dışındaki Temsilcilerimize Ermeniler 
tarafından yapılan saldırılar konusunda görüşlerinin 
ve duygularının Dünya kamuoyuna ve özellikle Dünya 
Parlamentolarına iletilmek üzere bir metin haline ge
tirilmesine dair Mehmet Hazer ve arkadaşlarının 
önergesi. (4/36) 

(BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bugünkü görüşmelerimizle ilgili sayın üyelerimi

zin önergeleri vardır, onu okutacağım, ondan sonra 
da, (bulgun gündemimize özel bir madde olarak aldı
ğımız bu görüşmelerimizi müteakip, gündemimizin 
diğer maddelerine geçmeden, Pazartesi günü toplan
mak üzere Birleşimi bilaihara kapatacağım. 

Şimdi önergeyi okutuyorum. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 

Yurt dışında çalışan Türk temsilcileri ve memur
ları ile Türk vatandaşlarına Ermeni teröristleri tara
fından yöneltilen canavarca saldırılar bugün Meclisi
mizde bütün çıplaklığı ile dile getirildi. 

ıBu konuya özel !bir gündem ayrılmasındaki isa
beti şükranla karşılamakla beraber, hepimizi üzlüntü 
ve 'heyecana boğan bu konudaki duygularımızın dün
ya kamuoyuna ve özellikle dünya parlamentolarına 
duyurmanın gerekli olduğuna inanıyoruz. Danışma 
Meclisince kalbul edildiği takdirde, bugün konu üze
rinde 'konuşan sayın üyelerimizin hazırlayacakları 
aydınlatıcı bir metin Danışma Meclisinin tasvibi ile 

yukarda belirtilen kuruluşlara ulaştırılmasını teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mdhmet HAZER Nedim ERAY 

Ahmet Senvar DOĞU Hamdi ÖZER 
A. Mazhar HAZNEDAR Rafet ÎBRAHtMOĞLU 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Bu teklifi Başkanlık Divanı olarak inceledikten ve 

oluşturduktan sonra, görüşlerinizi almak ve kararla
rınızı yine istihsal etmek üzere Genel Kurula getire
ceğiz. 

11CI Mayıs 1982 Pazartesi ıgünü saat 14.00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapattıyorum. 

Kapanıma Saati : 17.25 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

91 İNCİ BİRLEŞİM 

6 Mayıs 1982 Perşembe 

Saat : 14.00 
1. — BAŞKANLIĞINN GENEL KURULA SU

NUŞLARI 

(1) Yurt dışındaki Temsilcilerimize Ermeniler 
tarafından yapılan saldırılarla ilgili görüşmeler. 

2. — SEÇİM 

3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) Dudu Gül Hakkındaki Ölüm Cezasının Ye
rine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (3/6) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma 
tarihi : 4.5.1982) 

(2) İnşa Halindeki Taşınmaz Malların Satın Alın
masına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştır
ma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve Malî İş
ler komisyonları Raporları. (1/114) (S. Sayısı : 118) 
(Dağıtma tarihi : 3.5.1982) 




