
ERMEN‹ SORUNU ‹LE ‹LG‹L‹ B‹R ‹NG‹L‹Z KAYNA⁄I
ÜZER‹NE ELEfiT‹REL DE⁄ERLEND‹RME

TAHA N‹YAZ‹ KARACA

Bogos Nubar Pafla 1919 y›l›nda Paris Bar›fl Konferans›’na Ermenilerin
temsilcisi olarak yapt›¤› baflvuruda Osmanl› Devleti’ndeki Ermeni vatandafl-
lar›n büyük bir soyk›r›ma u¤rad›¤›n› iddia eder ve Lord Bryce, Morganthau,
L. Einstein, Dr. Lepsius, Dr. Niepage ve Harry Sturmer’in kitaplar›n› iddiala-
r›n›n kan›tlar› olarak gösterir1. Bogos Nubar’›n belirtti¤i bu kaynaklar gü-
nümüzde de Ermeni iddialar›n›n temellerini oluflturan yay›nlar olma özellik-
lerini devam ettirmektedirler.

Böyle olmakla beraber, bu eserler ve yazarlar› teker teker ele al›narak
incelendiklerinde görülmektedir ki yaz›lanlar gerçekleri yans›tmamaktad›r.
Lord Bryce ve Arnold Toynbee taraf›ndan kaleme al›nan ve bazen “Mavi Ki-
tap” diye an›lan The Treatment of Armenians in the Otoman Empire, 1915-
1916 adl› kitab›n (Son Bask›s›, Gomidas Institue, Princeton, New Jer-
sey:2000) savafl propagandas› amac›yla ‹ngiliz D›fliflleri Bakanl›¤› taraf›ndan
haz›rlatt›r›ld›¤› ve düzmece belgelerden olufltu¤u bilinmektedir2. Ayr›ca
Aram Andonyan taraf›ndan yaz›lan “Documents Officials Concernant Les
Massacres Armeniens” adl› eserde sunulan ve Talat Pafla’ya atfedilen belgele-
rin tamamen sahte oldu¤u da ispatlanm›flt›r3. Nitekim ayn› flekilde ABD Bü-
yükelçisi Morgenthau’nun 1922 y›l›nda yay›nlad›¤› an›lar›nda yazd›klar› ile
daha önce ‹stanbul’da iken gönderdi¤i raporlardaki büyük çeliflkiler titiz bir
çal›flman›n sonucu olarak Heath Lowry taraf›ndan ortaya konulmufltur4.

1 National Archieve, 184.02/94
2 Eserin hangi amaçlarla yay›mland›¤› konusunda bkz. Esat Uras, Ermeni Dosyas›, Türk

Tarih Kurumu Yay›n›, Ankara 1985, s.47-53.
3 fiinasi Orel-Süreyya Yuca, Ermenilerce Talat Pafla’ya Atfedilen Telgraflar›n Gerçek

Yüzü,Türk Tarih Kurumu Yay›n›, Ankara 1983. Ayr›ca bkz.Türkkaya Ataöv, Talat Pafla’ya
Atfedilen Andonian Belgeleri Sahtedir, Ankara Üniveristesi, Ankara 1985

4 Morenthau’nun Türk aleyhtar› kitap yazmas›n›n amac› Amerika Baflkan› Wilson’un
savafl politikas›na destek sa¤lamak içindi. Bkz.Heath Lowry, Büyükelçi Morgenthau’nun
Öyküsünün Perde Arkas›, ‹sis Yay›n›, ‹stanbul 1990, s.4-6
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Ermeni iddialar›n›n temel dayanaklar›ndan biri de Sir Edwin Pears ve
yazm›fl oldu¤u “Turkey and its People” ve “Forty Years in Constantinople”
adl› kitaplar›d›r. O’nun gazeteci ve hukukçu kimli¤i ile yazd›klar› bütün Av-
rupa’da yank› uyand›rmay› baflarm›flt›r. Türklerin H›ristiyanlar› katlettikleri
ve Anadolu’nun kan gölüne döndü¤ü gibi haberler Avrupa’da büyük infial-
lere yol açm›flt›r5. Nitekim bu infialden faydalanan ‹ngiltere Baflbakan›
Gladstone, Pears’in yazd›klar›na da dayanarak Türklere karfl› büyük bir
kampanya bafllatmay› baflarm›flt›r6.

Ermeni iddialar› konusunda baz› politikac›lar› da etkileyen Sir Edwin
Pears kimdir ve eserlerinde ifade etti¤i olaylar›n gerçeklik pay› nedir? Bu so-
rulara cevap bulabilmek için önce O’nun hayat hikayesine göz atmam›z ya-
rarl› olacakt›r.

Sir Edwin Pears 1835 y›l›nda ‹ngiltere’nin York flehrinde do¤du. Babas›
Robert Pears varl›kl› biri idi ve Edwin’in özel bir e¤itim almas›n› sa¤lad›.Özel
e¤itimin ard›ndan Edwin Pears Londra Üniversitesi’nde hukuk ö¤renimi
gördü. Ö¤renimi esnas›nda Roma hukukuna ilgi duyarak bu alanda çal›fl-
maya bafllad›. O’nun kiflili¤i üzerindeki belirleyici bir etki bu çal›flmalar s›ra-
s›nda ortaya ç›kt›. Pears hukuk yan›nda tarih bilimine de ilgi göstermeye bafl-
lad›. Çocuklu¤unda ald›¤› dini merkezli özel e¤itimin de etkisi ile bu ilgi, ta-
rih alan›nda içindeki dini taassubu yans›tt›¤› eserler vermesine de sebep
oldu7.

1870 y›l›nda Londra’da bulunan dini özellik tafl›yan Middle Temple ba-
rosuna kat›ld› ve ayn› zamanda Exter’in Piskoposlu¤u döneminde Fredrik
Temple’da özel sekreterlik yapt›. 1868’den 1872 y›l›na kadar Social Science
Association’›n ve 1872’den itibaren de International Prison Congress’in ge-
nel sekreterlik görevlerini yaparak her iki kurumun da kay›tlar›n› tuttu.

1873 y›l›nda ‹stanbul’da bofl oldu¤unu ö¤rendi¤i hukuki bir görevi ge-
çici olarak kabul etti. Geçici kayd› ile geldi¤i ‹stanbul’da zorla uzaklaflt›r›lma-

5 Bu haberlerin etkisinde kalan Fred Burnaby adl› ‹ngiliz subay› katliamlar›
inceleyebilmek ad›na Türkiye’ye gelmifl ve gerçekte kendilerine anlat›lanlar›n büyük bir
yalandan ibaret oldu¤unu, “kendilerini H›ristiyan addeden yazarlar›n pek çok konuda
Anadolu’daki Türklerden ders almalar› gerekti¤ini” yazm›flt›r.Bkz.Fred Barnaby, At S›rt›nda
Anadolu (Çeviren:Fatma Taflkent), ‹letiflim Yay›nlar› , ‹stanbul 1999, s.115

6 Dictionary of National Biography Twentieth Century 1912-1921, Sir Edwin Pears, Edited
by, H.W.C. Davis and J.R.H.Weaver, Oxford University Pres, London 1927, s.428

7 Pears yazd›¤› eserlerde iki farkl› medeniyetin çat›flmas›n› dini bir taassup içinde
anlatmaktad›r. Bu konudaki iki eseri “The Fall of Constantinople, Being the Story of the Fourth
Crusade, New York, Cooper Square Publishers, 1975.” ve “The Destruction of Greek Empire
and the Story of the Caprure of Constantinople by Turks, New York, Greenwood Pres, 1968”dir.
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s›na kadar k›rk y›l kald›. Pears, ‹ngiltere’nin ‹stanbul’da bulunan hukuk bü-
rosunda avukat olarak bafllad›¤› bu görevi s›ras›nda görevinin de etkisi ile
k›sa sürede Türkiye’ deki ‹ngiliz kolonisinin en meflhur üyesi haline geldi.
1881 y›l›nda ise mesleki kariyerinin zirvesi say›labilecek bir göreve, Avrupa-
Konsolosluk Barosu Baflkanl›¤›’na getirildi. Bu arada Daily News gazetesinin
muhabirli¤i görevini de devam ettirerek, hukukçu ve tarihçi unvan›na bir de
gazetecili¤i ekledi.

Türkiye’de bulundu¤u süre içerisinde amans›z bir Abdülhamit düflman›
olmufl8 ve Sultan hakk›ndaki düflüncelerini “Abdülhamit’in Hayat›” adl› ese-
rinde ortaya koymufltur9.

Edwin Pears hukukçu, gazeteci ve tarihçi olarak ‹ngiltere’nin menfaat-
leri için yapt›¤› çal›flmalardan dolay› flövalye ilan edildi. Ayr›ca Bulgaristan ve
Yunanistan’a yapt›¤› hizmetlerinden dolay› da her iki ülkeden de onur ve flö-
valye unvan› ald›10.1919 y›l›nda ‹stanbul’a tekrar döndü ise de ayn› y›l Malta
yak›nlar›nda geçirdi¤i deniz kazas›nda öldü11.

Hiç flüphesiz ki Edwin Pears 1873-1914 aras›ndaki 40 y›ll›k sürede Türki-
ye’de geliflen olaylar›n tan›¤›d›r. Fakat yazd›¤› eserlerinde Türklere karfl›
yaln›zca afla¤›lay›c› ifadeler kullanarak sald›rmas› bu tan›¤›n ne derece taraf-
s›z oldu¤u sorununu da beraberinde getirmektedir.

Edwin Pears’in yazd›¤› “Turkey and its people” ve “Forty years in Cons-
tantinople” adl› eserlerinde, anlatt›¤› olaylar›n hiçbir belgeye dayan›lmadan
zikr edilmesi ve çok hayati anlamdaki iddialar›n belirsiz kifliler a¤z› ile anla-
t›lmas›12 O’nun kendi ifadesi ile; ‹stanbul’dan sürüldü¤ünde bütün hat›ra

8 Frans›z tarihçi Michel  De Grece, Pears’i “Abdülhamit mutlakiyetçili¤inin ihbarc›s›”
olarak tan›mlar ve Sultan Abdülhamit’e karfl› verdi¤i mücadeleyi hikaye  havas›nda anlat›r. Bkz.
II.Abdülhamit Y›ld›z Saray›'nda 30 Y›l, Milliyet Yay›nlar›, ‹stanbul 1995, s.114,158-159

9 Edwin Pears, The Life of Abdülhamit, London, Constable&Company Ltd. 1917
10 Sir Edwin Pears’in unvanlar› flunlard›r:Knight Bachelor, Commander of The Bulgarian

Order of Merit, Knight of The Grek Ordeer of The Saviour.
11 Edwin Pears’in tam biyografisi için bkz. Dictionary of National Biography, s.427-428
12 Pears’in verdi¤i örnek etkileyici ve okundu¤unda nefret uyand›racak bir özellikte

yaz›lm›flt›r. Fakat anlat›lan olaylar tamamen belirsiz kifliler üzerine bina edilmifltir. Olay›n
temelini teflkil eden Müslüman bir kad›n›n ecnebi olan bir doktorla konuflmas› da dönemin
kültürel yap›s› içinde ayr›ca elefltirilecek di¤er bir konudur. Benzerleri bir çok yerde tekrar
edilen bu anlat›ma verilebilecek örnek fludur:  “Yay›nlamay› unuttu¤um bir katliam› anlatmama
müsaade edin. Bo¤az’da Bebek’de oturan Müslüman bir aileye doktor olan bir arkadafl›m
ziyarette bulundu. Evin reisi yüksek ateflten hasta yat›yordu. Arkadafl›m, iki çocu¤unu daha önce
kaybetmifl zavall› bir halde bulunan evin kad›n› taraf›ndan karfl›land›. Kad›n doktora teflekkür
etti ve flu ifadeleri ekledi: “Doktor sen burada iyi bir fley yapamazs›n, çünkü olan her fley Allah’›n
iflidir. Bunu nas›l bildi¤imi sana anlataca¤›m. Biz Bulgaristan’ da iken kap› komflumuz H›ristiyan
idi. ‹ki evin çocuklar› da birlikte oynard› ve ben herhangi bir fley istedi¤imde beni minnettar
b›rakmaya haz›rlard›. Bir gün kocam geldi ve H›ristiyanlar› öldürmemiz için bize emir geldi, bu
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defterlerini ve notlar›n› geride b›rakm›fl olmas›ndand›13. Elbetteki böyle bir
durum bütün bir milletin karalanmas› için mazeret oluflturamaz.

Bu durumda Edwin Pears’in eserlerini vas›fland›r›rken bu eserlerin ön-
celikle çocukluk y›llar›nda ald›¤› e¤itimden bafllamak üzere O’nun kiflili¤inin
bir parças› haline gelen dini taassubu ve Türk düflmanl›¤› ile birlikte
herhangi bir belgeye dayanmadan yaln›zca haf›zas›n›n kuvvetine dayanarak
yaz›lm›fl olaylar oldu¤unu tespit etmemiz gerekmektedir. Nitekim Edwin Pe-
ars tahlilini yapmaya çal›flaca¤›m›z “Turkey and its people” adl› eserinde na-
s›l bir taassup içinde bulundu¤unu aç›kça sergilemektedir. Bu eser; yazar›n
Osmanl› Devleti içindeki bütün milletler hakk›ndaki kiflisel düflüncelerini
belirtti¤i bir yap›dad›r. Yazar›n yaflad›¤› dönemin Osmanl› Devleti’nin da-
¤›lma dönemine tekabül etmesi sebebi ile dönemin olaylar› bat›l› bir gaze-
teci gözü ile anlat›lm›flt›r. Konumuzu ihtiva eden k›s›m ise “the Armenians”
bafll›¤› ile sunulan onikinci bölümdür.

Pears, Ermenileri anlatt›¤› bölümün ilk cümlesine onlar› överek bafllar.

“Ermeniler baz› aç›lardan Küçük Asya’n›n en fazla ilgi çeken insanlar›-
d›r. Onlar fiziki yap› olarak güzel bir ›rkt›r.”

 Bu övgünün sebebini de takip eden cümlelerde ortaya koyar:

“Onlar da bizim gibi ‹ndo-Avrupa ›rk›na mensupturlar”14 .

Yazar henüz konunun bafl›nda kendisinin hangi aç›dan olaylara bakt›-
¤›n› ve gerçekte Avrupal› bir ›rk›n tarihine iliflkin bilgiler vermekte oldu¤unu
ifade etmektedir. Pears Ermeniler ile Avrupal›lar›n ›rki ba¤›n› belirttikten
sonra onlar›n H›ristiyanl›k dini içindeki yerlerini ve hizmetlerini anlat-
maktad›r. O’na göre, Ermeniler cesur ve kahraman bir ›rk oldu¤undan yüz-
y›llarca ‹ran, Arap, Türk ve Kürtlerle mücadele ederek savaflt›klar› her böl-

yüzden komflular›m›z› öldürmek zorunday›m, dedi. Kad›n›n duygular› isyan etti. Onlar›n her
zaman nazik olduklar›n›, kendilerine hiç zarar vermediklerini, emri verenin kim oldu¤una
önem vermedi¤ini, bu emirlere uymak zorunda olmad›klar›n› aç›klad›. Kocas›, Padiflah’›n
emirlerini yerine getirmek zorunda oldu¤u cevab›n› verdi. Kad›n bu durumda Allah seni
cezaland›racakt›r dedi. Doktor, kocam komflular›m›z›n hepsini öldürdü ve çocuklar›m›z›n oyun
arkadafllar›n›n yerde yatan vücutlar›n› gördüm. Evet, bu Allah’›n ifli. Allah iki çocu¤umu ald› ve
kocam› da alacak. Beni öldürmeyecek. Kocam›n ölmemesi için ne sen ne de kocam hiçbir fley
yapamazs›n›z.” Bkz. Edwin Pears, Forty Years in Constantinople the Recollections of Edwin
Pears 1873-1915, London 1916, s.15-16.

13 Pears, kitab›n›n ön sözünde olaylar› anlatmakta yaln›zca haf›zas›na ba¤l› kalmak
zorunda kald›¤›n› ifade ediyor.Bkz. Pears,Forty Years, s.v

14 Edwin Pears, Turkey and Its People, London 1911s.270.

Tür
k T

ari
h K

uru
mu



ERMEN‹ SORUNU ‹LE ‹LG‹L‹ B‹R ‹NG‹L‹Z KAYNA⁄I 523

gede cesaretlerini kan›tlam›fllar ve Müslüman yönetimi alt›nda yüzy›llarca
devam eden soyk›r›mlara baflkald›rm›fllard›r. Bu özellikleri ile Ermeniler
yüzy›llar boyu H›ristiyanl›¤›n temsilcili¤ini de yapm›fllard›r15.

Aç›kça görüldü¤ü üzere yazar, ifadeleri ile okuyucular›n›n dini duygula-
r›n› harekete geçirerek Türk ve Müslümanlara karfl› antipati gelifltirmeye ça-
l›flmaktad›r. Oysa ki Ermenilerin özellikle Bizans ‹mparatorlu¤u içerisindeki
durumlar›na de¤inmekten kaç›nm›flt›r. Bütün tarihi gerçekler Ermenilerin
Selçuklu hakimiyetine girdikten sonra tam anlam› ile zulümden kurtuldu-
¤unu göstermektedir16.

Yazar genel ifadelerden ve okuyucusunu yönlendirdikten sonra konuyu
daha s›cak ve tam anlam› ile düflmanl›k duygular›n› empoze edebilece¤i bir
ortama tafl›yarak Ermenilerin soyk›r›ma u¤rad›klar›n› ve 1894-1897 y›llar›nda
250 bin Ermeni’nin katledildi¤ini söylemektedir17. Halbuki bu dönemde
isyan olaylar›n›n bast›r›lmas›ndan dolay› ölen Ermeni say›s› 8.717 ve
Müslümanlar›n say›s› ise 1.828 kifli civar›ndad›r18 ve verilen bu rakam tama-
men infial uyand›rmaya yöneliktir. Yazar, abart›l› örneklerini kitab›n hemen
her sayfas›nda vermekte ve bu flekilde infialin boyutlar›n› art›rmaya çal›flmak-
tad›r. O’na göre Ermeniler Türk yönetiminde o kadar büyük eziyetlere u¤-
ram›fllard› ki Ermenice konuflmak dahi yasaklanm›fl, bu dili konuflman›n ce-
zas› dilin kopar›lmas› olmufltu19.

Oysa ki, arfliv belgeleri verilen ve anlat›lan bu görüntünün tam tersini
kan›tlamaktad›r. Bütün Osmanl› topraklar›nda Ermeniler kendi dilleri ile
e¤itim müesseseleri açm›fllard›r. 1897 istatistiklerine göre Osmanl› toprakla-
r›nda Ortodoks, Protestan, Katolik Ermenilerin okul say›s› 922’dir20. Öyle ki,

15 Pears, Turkey, s.270.
16 Ermeniler üzerindeki Bizans zulmü ve katliamlar› o kadar fliddetli idi ki eserlerinde

aç›kça Türk düflmanl›¤› yapan Nalbandian dahi bu durumu belirtmek zorunda
kalm›flt›r.Bkz.Louise Nalbandian, The Armenian Revolutionary Movement, The Development
of Armenian Political Parties through the Nineteenth Century, University of California Press,
1963, s.14. ‹lk dönem Türk Ermeni ‹liflkileri ve Bizans’›n durumu için ayr›ca  bkz. Ali Sevim,
Genel Çizgileriyle Selçuklu Ermeni ‹liflkileri, Türk Tarih Kurumu Yay›n›, Ankara 1983.

17 Pears, Turkey, s.270-271
18 Gürün, Ermeni Dosyas›, s.157
19 Pears, Turkey,s.271.
20 ‹statistik-i Umumi ‹daresi, Devlet-i Aliye-i Osmaniye’nin 1313 Senesine Mahsus ‹statistik-

i Umumiyesi, Alim Matbaas›, ‹stanbul 1316, s.82. ‹statistikler için ayr›ca bkz. Tanzimattan
Cumhuriyete Modernleflme Sürecinde E¤itim ‹statistikleri, 1839-124 Haz.Mehmet Ö. Aklan,
Baflbakanl›k Devlet ‹statistik Enstitüsü Ankara 2000. Pears’in anlatt›klar›na tezat fikirler ifade
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e¤itilen Ermenilerin özellikle Sultan II. Abdülhamit döneminde taflra idare-
sindeki bürokratik görevlerdeki varl›klar› gözle görülür bir flekilde artm›fl-
t›r21. Çarp›c› örnekler vererek düflmanl›k duygular›n› körüklemek isteyen ya-
zar kimi yerlerde de kendi anlatt›klar› ile tenakuza düflmektedir. Bir yerde
e¤itimin yasak olmas›ndan bahsederken di¤er taraftan da e¤itimin ve ayd›n-
lanm›fl Ermeni toplumunun özgürlük duygular›n›n kamç›land›¤›n› anlat-
maktad›r22.

Yazar konunun bir bölümünde Ermenileri flu flekilde anlat›r:

“...henüz bu ›rk hiçbir flekilde sald›rgan olmad› ve Türk idaresi alt›nda
yaln›zca hayat›n›n, mal›n›n korunmas›n› ve Müslüman komflusu ile iyi ge-
çinmek istedi. Fakat Abdülhamit yönetiminde onlara ait olan her fley yok
edilmek istendi”23.

Bu durumda Pears’in ifadelerine göre Ermenilerin yapt›klar› yaln›zca
kendi hayatlar›n› ve mallar›n› korumak için silaha sar›lmak oluyordu, onla-
r›n herhangi bir siyasal kayg›lar› yoktu. Fakat gerçekte Pears’in a¤z› ile söy-
lenebilecek böyle bir cümle tamamen tarihi gerçeklere ayk›r› olacakt›r.
Çünkü, Berlin Konferans›’ndan sonra umduklar›n› bulamayan Ermeniler
Türkiye’de kan dökerek ba¤›ms›zl›¤a ulaflma karar› alm›fllard›r ki karar Er-
meni yazarlar taraf›ndan da dile getirilir24. Dolay›s›yla Ermenilerin masumi-
yetleri üzerine bir senaryo bina etmek tarih biliminin bütüne verilerine ayk›-
r›d›r.

Bununla birlikte yazar›n saklayamayaca¤› gerçekler de vard›r. Ermeniler
Türk idaresi alt›nda zengin olmufllar ve müreffeh bir hayat sürmüfllerdi. Bu
kadar karamsar bir tablo içinde böyle bir flart›n gerçekleflmesini aç›klamak
zordur. Fakat Ermeni varidat›n›n oluflmas›n› idari bir yap›ya ba¤lamaktan

eden ve Ermenilerin e¤itim, bas›n-yay›n faaliyetlerini anlatan di¤er bir çal›flma için
bkz.Nalbandian,Revolutionary Movement, s.48-58.

21 ‹lber Ortayl›, II. Abdülhamit Devrinde Taflra Bürokrasisinde Gayri Müslimler, Sultan II.
Abdülhamit ve Devri Semineri, ‹stanbul Üniversitesi Tarih Araflt›rma Merkezi, ‹stanbul 1994
s.163-171; Ermenilerin Osmanl› Devleti’ndeki mevcut durumlar›n›n II. Abdülhamit taraf›ndan
de¤erlendirilmesi için bkz.Baha Gürf›rat, "II. Abdülhamit’in Ermeniler Hakk›ndaki
Düflünceleri", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, May›s 1968, (8) s.32-33. Ermenilerin Osmanl›
Devleti’ndeki hizmetleri için ayr›ca bkz. Rh. Y.G. Çark, Türk Devleti Hizmetinde Ermeniler 453-
1953, Yeni Matbaa, ‹stanbul 1953.

22 Pears, Turkey, s.276-277
23 Pears,Turkey,s.276-77
24 Nalbandian, Revolutionary Movemnet, s.166-169.
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çok ›rki bir özellik olarak göstermeyi tercih eder25. Fakat bu durumda da
Rusya’da yaflayan Ermenilerin durumlar› ile Türkiye’de yaflayan Ermenilerin
durumlar›n›n k›yaslanmas›nda ortaya ç›kan verileri de¤erlendirmek imkan-
s›z hale gelecektir. Yaln›zca ›rki özelliklerinin bir sonucu olarak zenginli¤e
kavuflan Ermenilerin neden Rusya’da da ayn› zenginli¤i elde edemediklerini
aç›klamak yaln›zca tarihi verilerin ›fl›¤› alt›nda olabilecektir.

Rusya’da yaflayan Ermenilerin e¤itim ve ö¤retim haklar› ellerinden
al›nm›flken Türkiye’de bu serbestli¤e sahip olduklar› bütün istatistiklerin ve
1878 öncesi Anadolu’da seyahat eden gezginlerin ortak ifadesidir. Ticaret
yapabilme ve paray› kontrol edebilme haklar› vard› ki bu durum Anadolu’da
seyahat yapan George Perrot, Mc Kinneir, Hamilton, Vital Cuinet ve Fred
Burnaby gibi seyyahlar›n ifadelerinde kendisini gösterir. Perrot, Yozgat fleh-
rine geldi¤inde Hac› Ohannes adl› bir Ermeninin zenginli¤inin boyutlar›n›
överek bitiremez ve zenginli¤i para ticareti yapmas›na ba¤lar26. Yine ayn›
flehrin temettuat defterlerinde yap›lan bir inceleme Ermenilerin çok büyük
miktarlarda emlake sahip olduklar›n› ve daha çok kuyumculuk, kumafl tica-
reti, deri iflleri gibi alanlardan para kazand›klar›n› göstermektedir27.

Bu durumda kendilerine sa¤lanan para kazanma, paray› kontrol etme ve
mülk edinme hürriyeti yaln›zca bir milletin ›rki özellikleri ile aç›klanamaz.
Türkiye ve Türkler, Ermeni tebaaya bu hürriyetlerini kullanabilecekleri or-
tamlar haz›rlam›fllard›r.

Türkleri yazd›¤› her sat›rda karalamay› ve afla¤›lamay› hedefleyen Pears
Ermenilerin zengin olmalar›n› Ermeni hadiselerinin bafllang›ç noktas›na ge-
tirir. O’na göre bütün sorun Ermenilerin zenginliklerinin gasp edilmesi ol-
mufltur. Nitekim, eserinde 1894 y›l›ndan sonra Ermenilerin mallar› ve kad›n-
lar› için sistemli bir flekilde öldürüldüklerini anlatmaktad›r. Fakat olaylar›
anlat›rken kulland›¤› ifadeler gerçeklerin yans›t›lmas›ndan çok y›llar sonra
kurgulanm›fl hikayelerin gerçekçi olmayan bir dille anlat›lmas›ndan ibaret-
tir28. Hikayesini kan›tlamak için ise Sultan II. Abdülhamit’in soy k›r›m iddi-
alar›n› araflt›rmak için Türkiye’ye davet etti¤i ABD’li Presbiterien Rahip Ge-
orge H. Hepworth’u flahit olarak göstermektedir.

25 Pears Ermenileri çal›flkan ve artistik bir millet olarak tan›mlar. Bkz.Pears,Turkey,s.274-
275

26 George Perrot, Souvenirs D’un Voyage En Asie Mineure, Paris 1864, s.391-393
27 Ahmet Akgündüz-Sait Öztürk, Yozgat Temettuat Defterleri, I-IV, Yimpafl Yay›nlar›, 2000.
28 Pears, Turkey,s.279-280.
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Pears, tarafs›z bir gözlemci olarak Türkiye’ye gelen Hepworth’un kendi
düflüncelerini destekledi¤ini belirtmekte ve Türklerin kalplerinin derinlikle-
rinde her zaman Ermenilerden nefret ettiklerini, Ermeni isyanc›lar›n›n var-
l›¤›n› soyk›r›m için f›rsat sayd›klar›n› söylüyor. Türklerin nefretleri ile ilgili
kanaatini ise flu flekilde ifade etmektedir: “Türkler böyle olmad›¤›na yemin
edeceklerdir fakat ben ifade etti¤im bu kanaatimin kesinlikle do¤ru oldu-
¤una inan›yorum”29.

Edwin Pears’in 1894 olaylar› ile ilgili olarak flahit gösterdi¤i H. Hep-
worth’a gelince; ABD’li bu gözlemci olabildi¤i kadar tarafs›z bir gözle olay-
lar› incelemifltir. 1897 y›l›nda yazd›¤› raporlar›nda katl olaylar›n›n sorumlu-
lu¤unun Ermenilere ait oldu¤unu ve bu sebeple cezaya çarpt›r›lmalar› ge-
rekti¤ini, fakat insan öldürmekte Türklerin dünyada yaln›z olmad›¤›n›, bir
bak›mdan Türklerin di¤er milletlerden daha günahkar olduklar›n› söyleme-
nin do¤ru olmad›¤›n› söyleyerek, konuyu flu ifadeleri ile bitirmektedir:

“Amerikan kamuoyunun genel kanaati ki, daha evvel bu kanaati ben de
paylafl›yordum, Türklerin sebepsiz ve tahrik söz konusu de¤ilken hareket et-
tikleri fleklindedir. fiimdi, inan›yorum ki, flayet Türkler bu flekilde davransa-
lard› yeryüzünde bir tek Ermeni kalmazd›”30.

Hepworth bir y›l sonra 1898 y›l›nda yay›nlad›¤› ve Türkiye gözlemlerini
anlatt›¤› kitab›nda da yukar›da bir parças› nakledilen raporu do¤rulamakta-
d›r. ‹fadelerine göre Ermeni sorununu bafllatanlar Rusya’dan gelen ajanlar
olmufltu31. Ermeniler bu ajanlar›n tahriklerine kap›larak gerçekte hiçbir za-
man baflarmayacaklar› bir hayalin pefline düflerek silahl› örgütlenmeye bafl-
lam›fllar ve isyan etmifllerdi. E¤er bu flekilde bir örgütlenme olmasa idi Er-
menilere yönelik hiçbir hareket yap›lmas› söz konusu olmazd›. Ermeniler
girifltikleri hareketlerin karfl›l›¤›nda cezaya çapt›r›lm›fllard›r32.

29 Pears, Turkey, 280.
30 Bayram Kodaman, "Bir Amerikal› Gazeteci Gözüyle Ermeni Maceras› 1897", Belleten,

XLIX/195, s.569-578.
31 Burnaby bu konuda flunlar› yazmaktad›r: “Erivan ile Ardahan’dan gelen ajanlar,

Kürtlerle Ermeniler aras›nda düflmanl›k ç›karmaya çal›flacaklard›r sürekli. Ermeni k›zlar›n›n
Bab›ali’nin uyru¤undaki Kürt afliret reisleri taraf›ndan kaç›r›ld›klar›n› iflitebilir, Ermeni
katliamlar›n›n yap›ld›¤›n› okuyabiliriz belki; çünkü Slav ajanlar›, Anadolu’daki H›ristiyanlara s›rf
Türklere karfl› silahlanmalar› flart› ile istedikleri herfleyi vermeyi vaat edeceklerdir”. Bkz.
Burnaby, At S›rt›nda, s.20

32 George Huges  Hepworth, Trough Armenia on Horseback, New York E.P.
Dutton&Company 1898, s.149-173 (Another View of the Massacres).
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Gerçekten de Hepworth’un ifade etti¤i gibi Ermeni isyan hareketlerinin
bafllamas›ndan hemen önceki y›llarda Osmanl› Hükümeti baz› Rus ajanlar›n›
tutuklam›fl, fakat Avrupal› devletlerin bask›lar› karfl›s›nda bunlar› b›rakmak
zorunda kalm›flt›r33.

Edwin Pears’in “Turkey and its People” adl› eserinde Ermenilere ay›r-
d›¤› toplam sayfa say›s› 25’tir. Fakat bu yirmibefl sayfan›n hemen hepsinde de
yukar›da belirtildi¤i gibi yaln›zca mesnetsiz hakaret içeren bilgiler veril-
mektedir. Edwin Pears’in e¤itiminden ve ‹ngiltere’deki dostluklar›n›n etkisi
alt›nda olaylara tarafl› gözle bakmas› d›fl›nda O’nun Türkiye’deki H›ristiyan-
larla ilgili anlatt›¤› bütün olaylar›n temelinde ‹ngiltere’nin “Do¤u Sorunu”na
yaklafl›m› esas olmufltur.

‹ngiltere, 18. yüzy›l ortalar›ndan beri, Rusya’n›n güneye do¤ru yay›lma-
s›n› ve Hindistan ‹mparatorlu¤u’na giden yollar› tehdit etmesini önlemek
için, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun toprak bütünlü¤ünün muhafaza edilmesi
politikas› izliyordu. Yaklafl›k yüzy›ldan beri devam eden bu geleneksel ‹ngiliz
politikas› 1877-7878 Osmanl›-Rus harbinden sonra de¤iflti. ‹ngiltere, Os-
manl› toprak bütünlü¤ünü muhafaza etmek yerine, Osmanl› topraklar› üze-
rinde küçük küçük milli devletler kurdurarak bunlar arac›l›¤›yla Rus yay›l-
mas›n›n önünü kesmek politikas› izlemeye bafllad›. Türk düflman› olarak ün
yapm›fl olan William Ewart Gladstone’un baflbakanl›¤› dönemlerinde netle-
flen yeni ‹ngiliz politikas› ba¤lam›nda Do¤u Anadolu’da bir Ermeni Devleti
kurulmas›n› amaçlayan Ermeni ihtilal hareketleri ‹ngiliz liberal politikac›lar›
ve yazarlar› taraf›ndan desteklendi. Nitekim bu ortamda Sir Edwin Pears de
Türklere karfl› düflmanca kitaplar›n› kaleme ald›.

Türklere karfl› bafllat›lan bu sistemli düflmanl›k kampanyas›n›n sonucu
olarak Gladestone, Berlin Anlaflmas›n› imzalayan devletlerle birlikte Ermeni-
lerle ilgili olarak ›slahat yap›lmas› konusunu ihtiva eden bir notay› 11 Hazi-
ran 1880 tarihinde Osmanl› Devleti’ne vermeyi baflard›34. Nitekim, Gladsto-
ne’un 1880 y›l›nda bafllayan bu gayretkeflli¤i k›sa sürede Ermenilerin cesaret-
lenmesine ve ba¤›ms›zl›k için silahl› örgütler kurmas›na f›rsat verdi. 1885 y›-
l›nda ihtilalci siyasal bir örgüt olarak Armenakan Partisi kuruldu. Daha etkili

33 Tiflis’ten gelen baz› ajanlar›n tutuklanma kararlar› Dahiliye Naz›r› R›fat Pafla taraf›ndan
ilgili vilayetlere bildirilmifltir. Bkz. Osmanl› Belgelerinde Ermeniler, Cilt:20, Baflbakanl›k
Osmanl› Arflivi Yay›n›, Belge No:57

34 Fahir Armao¤lu, 19. Yüzy›l Siyasi Tarihi (1789-1914), Türk Tarih Kurumu, Ankara 1997,
s.565-566
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olanlar› ise H›nçak ve Taflnaksutyun partileri idi ki bunlar›n ilki 1887’de
ikincisi ise 1890 y›l›nda kurulmufltu.

1885 y›l›nda Do¤u Rumeli’nin Bulgaristan’a kat›lmas›, Ermenileri büs-
bütün harekete geçirdi ve ba¤›ms›zl›k isteklerini silahl› ayaklanmalarla ger-
çeklefltirmeye çal›flt›lar. ‹flte bu noktada Ermeni isteklerinin hakl›l›¤›n› bütün
dünyaya yayabilmek amac›yla büyük bir propaganda kampanyas› bafllat›ld›.
Bu kampanyada ‹ngiltere’nin en önemli kozu H›ristiyan taassubu ile büyü-
müfl ve daimi bir Türk düflman› olan Sir Edwin Pears idi. Pears, Daily News
gazetesi muhabirli¤i görevini de üstlenerek Türkiye’de ki bütün olaylar›
Türklerin vahfleti ve insanl›k d›fl› fiilleri olarak göstermekten kaç›nm›yordu.
Nitekim dönemin baflbakan› Gladstone da Pears’in yazd›klar›na dayanarak
“Katliam Dersleri” ad›yla yazd›¤› risale ile Avrupa kamuoyunu Türklere karfl›
kinle doldurmay› baflarabiliyordu. Bütün bunlara ra¤men kimi ba¤›ms›z fi-
kirli flah›slar kendilerine sunulan “H›ristiyanlar›n kaz›¤a oturtulduklar›, Er-
menilerin solucan gibi kancaya tak›larak salland›r›ld›klar› ya da mahkemele-
rin Müslümanlar›n keyfi için haftada bir yakma cezas› uygulad›¤›”35 fleklin-
deki iftiralar› kendi gözleri ile görmek çabas›na da düflebiliyorlard›. Nitekim
bu flah›slardan birisi de ‹ngiliz ordusunda görevli Fred Burnaby idi. Burnaby-
’nin flahitlikleri gerçekte ‹ngiltere’nin iftira kampanyalar›n›n ve Ermeni so-
runu konusunda temel kaynaklar olarak kullan›lan bütün di¤er anlat›mlar›n
nas›l bir propaganda unsurunun uzant›s› olduklar›n› sergilemektedir. Bur-
naby’nin eserindeki bütün olaylar Türklerin Ermenilere ve H›ristiyanlara
karfl› dostane ve koruyucu flekilde davrand›¤›n›n tescili fleklindedir. Nitekim
gözlemlerinden sonra kitab›n önsözüne yazd›¤› flu sat›rlar Avrupa’n›n “Do¤u
Sorunu” olarak gördü¤ü Türklerin yok edilmesi projesinin ac›mas›zca sahne-
lendi¤ini bütün aç›kl›¤› ile anlatmaktad›r.

“...O Mr. Gladstone ki, Katliam Dersleri bafll›kl› risalesinde, Türk insa-
n›na karfl› kulland›¤› a¤dal› dille insanlar›m›z›n zihinlerinde öfke flimflekleri
çakt›rd›¤› halde, Rodop Heyeti’nin ortaya ç›kard›¤› korkunç cinayetler hak-
k›nda söyleyecek tek sözü yoktur flimdi. Neron’un iflledi¤i suçlar, St. Bartho-
lomew katliam›, Ruslarla Bulgarlar›n yapt›klar› alçakl›klar›n, korkunçlukla-
r›n toplu k›y›mlar›n, gaddarl›klar›n, cehennem azab›n›n yan›nda solda s›f›r
kal›r. Çocuklar› henüz do¤mam›fl kad›nlar kötürüm b›rak›lm›fl, paramparça
edilmifltir; bebekler süngüden geçirilmifltir-çektikleri ac›lar Bulgar H›risti-

35 Burnaby, At S›rt›nda, s.32.
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yanlar› için haz kayna¤› olmufltur. Fakat duygusal Mr. Gladstone sessiz kal-
maktad›r. Güzel konuflma ustas› Mr. Lowe kay›ts›z durmakta, insansever Mr.
Bright dilini tutmaktad›r. Pek çok vatandafl›m›z bu üç politikac›n›n tavr› ko-
nusunda çoktan hüküm verdi: ‹flin geri kalan›n› gelece¤in tarihçileri yapa-
cakt›r”36.

Bir tarafta yaln›zca gerçekleri görmek için olaylar› de¤erlendiren Fred
Burnaby di¤er tarafta ise ‹ngiltere’nin do¤u siyasetinin Türkiye misyonu
temsilcisi Sir Edwin Pears vard›r. “Kendilerini H›ristiyan kabul edenlerin
Türklerden çok fley ö¤renmesi gerekir” diyen Burnaby Sudan’da m›zraklana-
rak öldürülürken toplumlar›n kalplerine yaln›zca kin tohumlar› ekerek bun-
lar› yeflertmeye çal›flan Pears bu baflar›s›ndan dolay› ‹ngiltere, Bulgaristan ve
Yunanistan’dan asalet unvanlar› alarak mükafatland›r›lm›flt›r.

Türk tarihinin gerçekleri, Avrupa siyasal gayeleri u¤runa çarp›t›larak
dünya kamuoyuna sunulmufltur. Bu görevi ifa edenler yaflad›klar› dönem-
lerde üstlendikleri rolleri baflarm›fl olmalar›n›n mükafat›n› alm›fllard›r. Fakat
milletlerin kalplerine ektikleri kin tohumlar›n›n bu gün temizlenmesi için
“vicdan› ve fikirleri hür” tarihçilerin daha çok çal›flmas›na ihtiyaç duyulmak-
tad›r.

Belleten C. LXVII, 34

36 Burnaby, At S›rt›nda, s.26-27.
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