KAYNAK KR‹T‹⁄‹ VE TEHC‹R OLAYINDA BELGE
TAHR‹FATI
-Johannes Lepsius Örne¤i MUSTAFA ÇOLAK*
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Atatürk'ün "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana
sad›k kalmazsa de¤iﬂmeyen hakikat, insanl›¤› ﬂaﬂ›rtacak bir mahiyet al›r"
sözü, tarih metodolojisi aç›s›ndan irdelendi¤inde, adeta bugünkü Avrupal›lar›n "Ermeni meselesine" bak›ﬂ aç›lar› göz önünde bulundurularak söylenmiﬂ gibidir. Tarih yaz›c›s›, çal›ﬂmalar›n›n yöntemsel ve felsefi eleﬂtirisine
subjektif bir e¤ilim ile yaklaﬂmak yerine, tarih metodolojisinin ortaya koydu¤u araﬂt›rma tekniklerine güvenmeyi tercih eden kiﬂi oldu¤u ölçüde bilimsel olur. Bilimsel ölçünün iki temel ö¤esi olan gerçeklik ve kaynak belirtme meseleleri ise tarih ilmi araﬂt›rmalar›ndaki can al›c› noktay› teﬂkil etmektedir. Tarihçi, özünde bu iﬂ ne denli güç olursa olsun, geçmiﬂteki insanlar›n eylem, düﬂünce ve harekete geçirici nedenlerini, kendi mevcut inançlar›na do¤rudan baﬂvurmadan, bilimsel anlamda kavrayabilmek için çaba göstermek zorundad›r. Ancak, geçmiﬂi anlamaya yönelmek pek çok problemi
beraberinde getirmektedir. Özellikle yak›n tarihimize ait çok say›da belgenin
elde mevcut olmas›, tarih yaz›c›lar›n›, bir "belge seçicili¤i" yapmaya zorlar.
Belge seçicili¤i yap›l›rken tarih metodolojisinin öngördü¤ü, belgenin do¤rulu¤u, güvenirlili¤i, tarafs›zl›¤› ve o dönem ﬂartlar› içerisindeki yeri gibi kriterlerin önemi, bugün tarih bilimi aç›s›ndan vazgeçilmezdir. Ayr›ca geçmiﬂte
hangi olaylar›n ve belgelerin önemli, hangilerinin önemsiz oldu¤una iliﬂkin
yarg›lar›n, "bugünkü kayg›lara göre" yönlendirilmesinin tarih bilimi ile ba¤daﬂmayaca¤› aﬂikard›r.
Bu ba¤lamda Birinci Dünya Savaﬂ› s›ras›ndaki "tehcir olay›na" ve "Ermeni meselesine" bakacak olursak; konuyla ilgili yerli veya yabanc› bir çok
belgenin de¤erlendirildi¤ini ve çok say›da eserin ortaya konuldu¤unu görürüz. Ancak bunca çal›ﬂmaya ra¤men, Ermeni meselesinde Bat› menﬂeli araﬂ*
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t›r›c›lar ile Türk araﬂt›r›c›lar›n birbirinden farkl› ve bazen de birbirine ters
düﬂen sonuçlara ulaﬂt›klar›n› biliyoruz. Bu farkl›l›klar ve z›tl›klar ile Ermeni
meselesinin tarihi geliﬂimi ve bu geliﬂimin sebeb oldu¤u "tehcir olay›" burada
ele al›nmayacakt›r. Biz burada daha çok, Avrupal› baz› tarihçiler ile Türk
tarihçilerin "Ermeni meselesinde" farkl› sonuçlara ulaﬂmalar›ndaki nedenleri
irdelemeye çal›ﬂaca¤›z. Özellikle "birinci el kaynaklar›n" nas›l kullan›ld›klar›
üzerinde k›saca durduktan sonra, esas olarak Ermeni as›ll› Alman tarihçi
Johannes Lepsius'un, Alman D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› Arﬂivi'ndeki Birinci Dünya
Savaﬂ› dönemi Ermeni meselesi ile ilgili belgeleri yay›mlarken "belge
seçicili¤i" konusundaki subjektifli¤i ve daha da önemlisi eserinde yer alan,
bizim ﬂimdiye kadar tesbit edebildi¤imiz üç belgenin tahrifat› üzerinde duraca¤›z.
KAYNAK KR‹T‹⁄‹ PROBLEM‹
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Birinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda Osmanl› Devleti topraklar› üzerinde vuku
bulan Ermeni olaylar›na iliﬂkin yap›lm›ﬂ yabanc› araﬂt›rmalar›n büyük ço¤unlu¤u 1 ya o dönemde Bat›l› ülkelerin kendi konsolosluk ve büyükelçiliklerinden alm›ﬂ olduklar› raporlara ya da bu olaylar› yaﬂam›ﬂ Ermenilerin anlat›lar›na dayanmaktad›r. Bu konsolosluk ve büyükelçilik raporlar›n›n dayand›¤›
kaynaklar ise, ekseriyetle Do¤u ve Güney Do¤u Anadolu'da faaliyet gösteren
H›ristiyan misyonerlerin söylemlerinden oluﬂuyordu. Dolay›s›yla da Ermeni
olaylar›na ve "tehcir olay›na" "din gözlü¤ü" ile bak›l›p, olaylar "din ﬂablonu"
içine yerleﬂtirilmek isteniyordu2. Bu durum Ermeniler için özellikle önemli
1
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Bu araﬂt›rmalar›n dayand›¤› temel kaynaklar ve bu kaynaklar›n kriti¤i hakk›nda bkz.:
Halaço¤lu, Yusuf, Ermeni Tehciri ve Gerçekler (1914-1918), Türk Tarih Kurumu Yay›nlar›, Ankara 2001, s.70 vd.
2 Birinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda Osmanl› Devleti s›n›rlar› içerisindeki Ermeni olaylar›n›,
bir H›ristiyan - Müslüman çat›ﬂmas› ﬂeklinde görmek isteyen ve bu yönde propaganda yapan sadece ‹tilaf Devletleri de¤ildi. Osmanl› Devleti'nin müttefiki Alman ‹mparatorlu¤u'ndan yard›m
almak isteyen Ermeni ileri gelenleri de bu olaylar› “din ﬂablonu” içerisine koyarak, bu yolla Osmanl› topraklar› üzerindeki “Ermeni olaylar›na” Almanya'n›n Ermeniler yan›nda a¤›rl›¤›n›
koymas› için çaba sarfediyorlard›. Buna en güzel örnek Lepsius'un 29 temmuz 1915 tarihli raporudur. Lepsius bu raporunda esas itibariyle Ermeni olaylar›n› ele almak istiyor, ancak sözü sürekli Osmanl› himayesindeki H›ristiyanlara getirerek, ‹ttihat ve Terakki yöneticilerinin Osmanl›
topraklar›ndaki bütün H›ristiyanlar› ya öldürerek ya da göçe zorlayarak yok etmek istediklerini,
bunun ‹ngilizlerin uydurdu¤u bir yalan olmay›p gerçek oldu¤unu yaz›yor ve Alman kamuoyunun bu ﬂekilde ayd›nlat›lmas›n› Alman ‹mparatorundan istiyordu. (Bkz. Bundesarchiv (BA),
Berlin, Auswärtiges Amt (AA), Nr. 2458/9, Potsdam, den 29 Juli 1915). Böylece Lepsius, Osmanl› topraklar› üzerindeki Ermeni olaylar›n› bir H›ristiyan - Müslüman çat›ﬂmas› ﬂeklinde göstererek, müttefik Almanya'n›n Osmanl› Devleti üzerinde bask› kurmas›n›n daha kolay olaca¤›n›
düﬂünüyordu.
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idi. Zira Bat›l› misyonerler nezdinde Ermeniler, herhangi bir millet olmaktan öte, H›ristiyanl›¤› kabul eden ilk milletlerden biri olma özelli¤ine sahiptiler. Onun için de Bat› kamuoyunda Ermenilerin yeri, di¤er Do¤u milletlerinden hep farkl› olmuﬂtur. Kald› ki bu durum ‹tilaf Devletleri'nin de iﬂine
gelmekteydi. Nitekim ‹ngiltere ve Fransa, baﬂlatt›klar› yo¤un bir propaganda
ile, ‹ttihat ve Terakki ileri gelenlerinin kendi topraklar› üzerinde yaﬂayan
H›ristiyanlar› yok ederek, savaﬂtan sonra sadece Müslümanlardan oluﬂan bir
devlet kurmay› hedeflediklerini ileri sürüyorlar 3, böylece bu savaﬂta tarafs›z
kalm›ﬂ olan H›ristiyan Avrupa devletlerini ve özellikle de henüz harbe girmemiﬂ olan Amerika Birleﬂik Devletleri'ni kendi saflar›nda savaﬂa sokmay›
hedefliyorlard›. Bu amaçla Amerikan misyonerlerinin etkin propagandas›,
ard›ndan ‹ngilizlerin Osmanl› cephelerinde zaafiyet yaratma düﬂüncesi bir
araya gelince, tehcir "mazlum H›ristiyan Ermenilerin k›y›m› ve sürülmesi"
olarak çok daha farkl› boyutlarda dünya kamuoyuna duyurulmuﬂtur4.
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Öte yandan, Do¤u Anadolu'da faaliyet gösteren H›ristiyan misyonerlerin
-özellikle Amerikal› Protestanlar›n- hedeflerinden biri de savaﬂtan sonra
Ermenileri bir "millet" olarak ön plana ç›karmakt›. Bu amaç birli¤i nedeniyle
H›ristiyan misyonerler ile Ermeni milliyetçileri birbirleriyle s›k› bir iliﬂki halinde idiler. Dolay›s›yla da misyonerlerin sunduklari raporlara, aﬂ›r› Ermeni
milliyetçilerinin bak›ﬂ aç›lar› yön veriyordu. Durum böyle olunca, savaﬂ esnas›nda ve sonras›nda Ermeni meselesi ile ilgili sunulan bu raporlara dayan›larak yap›lan yay›nlarda genellikle aﬂ›r› Ermeni milliyetçilerinin de¤erlendirmeleri do¤rultusunda olaylara aç›kl›k getirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ, buna mukabil
savaﬂ esnas›nda Ermenilerin Türklere ve bölgedeki di¤er Müslüman ahaliye
zulüm edip öldürdükleri hep gözard› edilmiﬂtir5.

3

‹tilaf Devletleri’nin bu ﬂekildeki propagandalar›n›, Taner Akçam do¤ru kabul edip daha
da ileri gitmiﬂ ve tehcir olay› ile Nazi Almanya’s›ndaki Yahudi soyk›r›m› (Holocaust) aras›nda
anlaﬂ›lmas› güç bir ba¤lant› kurmuﬂtur (Bkz. Akçam, Taner, Türk Ulusal Kimli¤i ve Ermeni Sorunu, ‹kinci Bask›, ‹letiﬂim Yay›nlar›, ‹stanbul 1993, s. 114 vd.). Bununla da yetinmeyen Akçam,
‹ttihatç›lar›n Anadoluyu Türkleﬂtirme politikas› sonucu tehcirin gerçekleﬂti¤ini savunarak ﬂöyle
demektedir: "...baz› kesimlerin iktisaden zenginleﬂmelerinin yan›s›ra as›l büyük fayda (tehcirden
kaynaklanan fayda) Anadolu topraklar› üzerinde ulusal devletin kurulma koﬂullar›n›n oluﬂturulmas› noktas›nda elde edilmiﬂtir...“ (Bkz. Akçam, a.g.e., s. 123 vd).
4 Yavuz, Celalettin, “Ermenilerin Arkas›nda Hep Birileri mi Olacak?”, Kök Araﬂt›rmalar
(Ayr› Bas›m), C. III, S.1 (Bahar 2001), s. 21
5 Bu konuda daha geniﬂ bilgi için bkz., Dewey, John, “The Turkish Tragedy”, Characters
and Events. Popular Essays in Social and Political Philosophy , C. I., s. 335 - 339.
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Üzerinde hassasiyetle durulmas› gereken bir baﬂka husus ise, Ermeni
meselesi ile ilgili belgelerin ne zaman yay›mland›¤› ve nas›l de¤erlendirildi¤i
meselesidir. ﬁöyle ki; Osmanl› topraklar› üzerinde faaliyet gösteren, Bat›l›
H›ristiyan misyonerlerin ve konsolosluklar›n, Ermeni meselesi ile ilgili raporlar› daha savaﬂ bitmeden önce Bat›l› bilim ve siyaset adamlar› taraf›ndan de¤erlendirilmeye tabi tutularak yay›mlanm›ﬂ ve bu yöndeki çal›ﬂmalar savaﬂtan
hemen sonra da yeni bir ivme ile devam etmiﬂtir. Buna mukabil o dönemdeki Türk yetkililerin raporlar›n› ve Türk taraf›n›n görüﬂlerini esas alan ve
bunlar› Bat› kamuoyuna ulaﬂt›ran ciddi çal›ﬂmalar ancak 1980'li y›llar›n ortalar›ndan itibaren ortaya konulabilmiﬂtir6. Dolay›s›yla Türk taraf› Ermeni meselesinde, kendi gerçeklerini, arﬂivlerindeki belgelerini ve bu belgelere dayanan ciddi çal›ﬂmalar›n› Bat› kamuoyuna sunmaya baﬂlad›¤›nda, bu konuda
Bat› dünyas›nda Ermeni bak›ﬂ aç›s›yla yaz›lm›ﬂ yaklaﬂ›k 60 y›ll›k bir bilgi birikimi mevcuttu. Baﬂka bir ifade ile Türk taraf› "tehcir olay›" ve Birinci Dünya
Savaﬂ› esnas›ndaki Ermeni olaylar› hakk›ndaki araﬂt›rmalar›na yaklaﬂ›k 60-65
y›ll›k bir gecikme ile baﬂlam›ﬂt›r. Halbuki Birinci Dünya Savaﬂ›’nda Osmanl›
Devleti’nin müttefiki olan Alman ‹mparatorlu¤u’nun, Osmanl› Devleti’nde
görevli baz› Alman yetkilileri Ermeni tehcirinin gelecekte Osmanl› Devleti
yöneticileri ve Türk Devleti için getirebilece¤i s›k›nt›lar› fark ederek, bu
konu ile ilgili belgelerin çok iyi muhafaza edilerek, fazla zaman geçirilmeden
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Tehcir olay› ile ilgili olarak Türk taraf›n›n görüﬂlerini ve gerçeklerini Bat› kamuoyuna
aktaran eserlerin say›s› 1980’li y›llardan itibaren h›zla artm›ﬂt›r. Bunlar›n tamam›n› burada
zikretmemiz hem imkans›z hem de çal›ﬂma konumuzun dahilinde de¤il; ancak kanaatimizce bu
konuda Bat›’da etkili olmuﬂ çal›ﬂmalar ﬂunlard›r: Ataöv, Türkkaya, The Andonian “Documents”
attributed to Talât Pasha are forgeries! , Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay›nlar›
538, Ankara 1984. Ataöv, Türkkaya, An Armenian Falsification , Ankara 1985. Ataöv, Türkkaya,
An Armenian Source: Hovhannes Katchaznouni, Ankara 1984. Ataöv, Türkkaya, A British
Source (1916) on the Armenian Question, Ankara 1985. Ataöv, Türkkaya, Documents on the
Armenian Question: Forged and authentic, Ankara 1985, Ataöv, Türkkaya, The Reports (1918)
of Russian Officers on Atrocities by Armenians , Ankara 1985. Ataöv, Türkkaya, The Ottoman
Archives and the Armenian Question, Ankara 1986. ﬁimﬂir, Bilal N., The Genesis of the
Armenian Question. Publications of the Turkish Historical Society, ser. VII, no 84, Ankara 1984.
Sonyell, Salahi, “Yeni Belgelerin Iﬂ›¤› Alt›nda Ermeni Tehcirleri, The Armenian Deportations: A
Re-Appraisal in th Light of New Dokuments”, Belleten, XXXVI, 141 (1972). Öke, Mim Kemal,
The Armenian Question, Türk Tarih Kurumu Yay›nlar›, Ankara 2001. Ayr›ca bu konuyla ilgili
son zamanlarda düzenlenmiﬂ olan çok say›daki web sayfalar› önemli bir aç›¤› kapatmaktad›r.
Özellikle Türk Tarih Kurumu, http://www.ttk.gov.tr/tr.ermeni.htm adresinde Ermeni Meselesi
ile ilgili, yay›nlar› aras›nda ç›km›ﬂ olan kitaplar›n, Belleten’de yay›mlanm›ﬂ olan makalelerin,
Belgelerde yay›mlanan makalelerin ve Tarih Kongrelerinde sunulan bildirilerin listesini vererek
önemli bir hizmeti yerine getirmektedir.
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yay›mlanmas›n› tavsiye etmiﬂlerdi7. Ancak Türk taraf› bu konuda gecikmiﬂ ve
Ermeni meselesi ile ilgili araﬂt›rmalarda yo¤unlaﬂmaya baﬂlad›¤›nda da Bat›
kamuoyunda önyarg›lar çoktan oluﬂmuﬂtu.
JOHANNES LEPSIUS VE ESER‹

u

Birinci Dünya Savaﬂ› esnas›nda Osmanl› Devleti topraklar› üzerinde ortaya ç›kan Ermeni meselesi ve "tehcir olay›" ile ilgili konsolosluk ve misyoner
raporlar›n›n Bat› dünyas›na sunuluﬂ ﬂeklinin de baﬂka bir problemi teﬂkil etti¤ini görmekteyiz8. Nitekim bu belgelerin Bat› bilim dünyas›na sunuluﬂ ﬂekline dair en iyi örneklerden birini Johannes Lepsius vermektedir.
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Protestan bir papaz olan Johannes Lepsius, Ermenilerle daha fazla ilgilenmek için kilise yönetiminden rica etti¤i izni alamamas› üzerine, görevinden ayr›larak, Berlin’de "Deutscher Hilfsbund für Armenien" (Ermenistan
için Alman Yard›m Derne¤i)ni kurmuﬂtur. Bu derne¤in Ermeniler lehine
kamuoyu oluﬂturmak için 1896 y›l›nda Almanya’da Türkler aleyhine baﬂlatm›ﬂ oldu¤u kampanya özellikle kilise çevrelerinde ra¤bet görmüﬂtür. Bu tarihten sonra Johannes Lepsius, Almanya’daki de¤iﬂik Ermeni dernekleri çat›s› alt›nda faaliyetlerini sürdürecektir9. Onun düﬂünce dünyas›n› ve Osmanl›
Devleti’ndeki "Ermeni olaylar›na" bak›ﬂ›n› bir Alman yazar ﬂöyle ifade etmiﬂ7
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Örne¤in, Alman D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’nda ‹slam ülkelerine yönelik propaganda faaliyatlerini yürütmekle görevli olan Max Freiherr von Oppenheim, devrin Bahriye Naz›r› ve IV. Ordu
Komutan› Ahmet Cemal Paﬂa’ya, Ermeni tehcirinin gelecekte Osmanl› Devleti yöneticileri için
s›k›nt› yarataca¤›n›, bu amaçla konu ile ilgili belgelerin toplanarak çok iyi muhafaza edilmesi ve
ileride yay›mlanmas›n› önermekteydi. Oppenheim, Ermeniler hakk›ndaki düﬂüncelerini de
ﬂöyle aç›klamaktayd›: “...Ermenilerin Müslümanlara nazaran su götürmez el çabuklu¤u ve
k›smen de zekâ üstünlü¤ü, iﬂ hayatlar›nda darb›mesel olan hilekârl›klar›, entrika aray›ﬂlar›,
bilgiçlikleri ve isyankâr duygular›, hele hele kendileri taraf›ndan çevrelerinde sürekli yap›lan
taﬂk›nl›klar› ve son zamanlarda Türk düﬂmanl›¤›n› aç›kça göstermeleri ile gerilimi art›rm›ﬂt›r”.
Yavuz, a.g.m., s. 20.
8 Asl›nda Osmanl› Devleti’ndeki Ermeni olaylar› ile ilgili Bat›’ya ulaﬂan bilgi kaynaklar›
sadece Birinci Dünya Savaﬂ› esnas›nda de¤il, baﬂtan beri problemli ve sa¤lam de¤ildi. Almanya’
da bunun fark›nda olan kiﬂilerde mevcuttu. Örne¤in II. Abdülhamid dönemi Ermeni olaylar› ile
ilgili olarak Yüzbaﬂ› Norman, bu konuya dikkat çekerek ﬂu ifadeleri kullanmaktayd›: “ﬁimdiye
kadar olaylar›, sadece Ermenilerin anlatt›¤› ve ‹ngiliz dostlar›n›n heyecan ç›¤l›klar› ile süsledi¤i
ﬂekilleriyle duyduk. Henüz Osmanl›lar›n savunmas›n› dinlemedik. Katliam›, ya¤ma ve kad›nlara
tecavüz hikayelerini b›k›ncaya kadar iﬂittik. Fakat bunlar›n hiç biri bir tek Avrupal› görgü tan›¤›
taraf›ndan do¤rulanmad›¤› gibi, ‹ngiltere’de Anadolu’daki olaylar›n, fark›nda olmadan destekledi¤i yayg›n bir anarﬂist hareketin do¤rudan sonucu oldu¤unu henüz fark etmiﬂ de¤ildir.” Bkz.
Çal›k, Ramazan, Alman Kaynaklar›na Göre II. Abdülhamid Döneminde Ermeni Olaylar›, Kültür
Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 2000, s. 158.
9 Bkz. Çal›k , a.g.e., s.165 vd.
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tir: "...Türk olan her ﬂeye karﬂ›, vahﬂi, körü körüne insafs›zca bir kin; Ermeni
olana karﬂ› ise, patalojik bir ﬂefkat, müsamaha ve çocuk safl›¤› ile Ermeni
olaylar›n›n politik, ahlaki ve sosyal sebeblerini kritik etmeyerek, görmemezlikten gelme ve keyfi, sahte vahﬂet olaylar› ortaya koyma..." 10
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Birinci Dünya Savaﬂ› esnas›nda "Alman-Ermeni Derne¤i"nin belli bir
süre baﬂkanl›¤›n› yapm›ﬂ olan Lepsius, Osmanl› Devleti'nin müttefiki olan
Alman ‹mparatorlu¤u'nun, Ermeni meselesinde kay›ts›z bir tav›r sergiledi¤ine inand›¤›ndan, Almanya'n›n Osmanl› Devleti üzerinde bask› kurmas›
için büyük çaba sarfetmiﬂtir11. Bu amaç do¤rultusunda Lepsius, Almanya'da
ç›kan gazetelerin sahipleri ve Alman milletvekilleri ile görüﬂerek, lobi faaliyetlerinde bulunmuﬂ; bu gayretleri sonucu, A¤ustos 1915'te ‹stanbul'daki
Alman Büyükelçili¤inin de araya girmesiyle, Enver Paﬂa ile görüﬂmüﬂ ve Osmanl› Devleti'nin Ermenilere karﬂ› uygulamaya koydu¤u tedbirlerin hafifletilmesini istemiﬂtir12.
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Lepsius, "Ermeni meselesinde", Ermenilerin "soyk›r›ma" maruz
kald›klar› iddias›n› hayat› boyunca devam ettirmiﬂ ve bizim burada ele alaca¤›m›z, "Deutschland und Armenien 1914-1918. Sammlung Diplomatischer
Aktenstücke" (Almanya ve Ermenistan 1914-1918. Toplu Diplomatik Belgeler) baﬂl›kl› eserine de yans›tm›ﬂt›r13. Alman Diﬂiﬂleri Bakanl›¤› Arﬂivi'ndeki
Birinci Dünya Savaﬂ› dönemi Ermeni meselesi ve tehcir olay› ile ilgili diplomatik belgeleri "seçerek" yay›mlayan Lepsius'un bu eseri, konu ile ilgili yaz›lan Bat› ve Türk menﬂeli çok say›daki çal›ﬂmaya kaynak olmuﬂtur. Toplam
LXXX+541 sayfa olan bu eserin, I-LXXX sayfalar› aras› Giriﬂ, 3-454 sayfalar›

Tü
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“Ein wilder, blinder, schonungsloser Hafs (Hass) gegen alles Türkische, eine
pathologische Zärtlichkeit für die edlen armenischen Dulder, eine kindlich naive Ignoranz und
Kritiklosigkeit, endlich das gänzliche Verschweigender socialen (sozialen), moralischen und
politischen Ursachen der Massacres und die Aufstellung ganz willkürlicher falscher
Prämissen..." Bkz. Barth, Hans, Türke Wehre Dich!, Rengersche Buchhandlung, Leipzig 1898,
s. 14-15. Ermeniler lehine Alman kamuoyu oluﬂturmak için Ermeni derneklerinin1890’l›
y›llarda Almanya’da baﬂlatm›ﬂ olduklar› Türk aleyhtar› propagandalar karﬂ›s›nda Osmanl›
Devleti'nin kendisini yeterince savunamamas› üzerine Alman Barth bu eseri kaleme alm›ﬂt›r.
11 Lepsius’un Anadolu’da yaﬂayan Ermenilere yard›m konusundaki çabalar› ve onun Türk
düﬂmanl›¤› II. Abdülhamid döneminden itibaren devam etmekteydi. Geniﬂ bilgi için bkz. Çal›k,
a.g.e., s. 165 vd.
12 Enver Paﬂa ile Johannes Lepsius aras›ndaki bu görüﬂmenin tam metni için bkz.: Werfel,
Franz, Musa Da¤’da K›rk Gün (Çev.: Saliha Nazl› Kaya), Belge Yay›nlar›, ‹stanbul 1997. s. 122
vd.
1 3 Bkz. Lepsius, Johannes, Deutschland und Armenien 1914-1918. Sammlung
Diplomatischer Aktenstücke, Der Tempel Verlag, Potsdam 1919.
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aras› ise belgeler k›sm›ndan oluﬂmaktad›r. Eserde 1913 ile 1918 dönemine
ait 444 belge ile bunlara ait ekler yer almaktad›r. Eserin sonuna da ek olarak
Zeytun, Bitlis, Muﬂ ve Van bölgelerindeki Ermeni olaylar› ile ilgili baz› raporlar eklenmiﬂtir. Biz burada Lepsius'un bu kitab›n› önce tarih metodolojisindeki "belge seçicili¤i" aç›s›ndan, sonra da eser içinde yer alan -bizim tesbit
edebildi¤imiz- baz› belgelerin nas›l ve hangi yönde tahrif edildi¤i üzerinde
duraca¤›z.
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Lepsius, Alman Diﬂiﬂleri Bakanl›¤›'ndaki diplomatik belgeleri bünyesinde toplayan söz konusu etti¤imiz eserini haz›rlama gerekçesini iki sebeple
aç›klamaktad›r:
1) ﬁimdiye kadar Ermeni meselesi ile alâkal› olarak görmemiﬂ oldu¤u,
Alman büyükelçi ve konsolosluk raporlar›n› de¤erlendirmek.

Ku

2) Alman diplomasisinin, Türkiye'deki Ermeni olaylar› ile ilgili tavr› hakk›nda bir kanaate varmak14.
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Lepsius'un, eserinde bu iki hedefine de ulaﬂt›¤›n› görüyoruz. O, bir taraftan Ermeni meselesi ile alâkal› Osmanl› s›n›rlar› içerisindeki Alman konsolosluk ve büyükelçilik raporlar›n› görmüﬂ ve önyarg›s›na uyanlar› "seçerek"
yay›nlam›ﬂ, di¤er taraftan da Alman diplomasisinin bu konudaki tavr›n› yine
kendi skolastik düﬂünce yaklaﬂ›m› ile bu kitaba eklemiﬂtir15.
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Lepsius bu eseri nas›l haz›rlad›¤›n› ise ﬂöyle anlatmaktad›r: "...Belgelere
h›zla göz gezdirdikten sonra, bunlar› teker teker de¤erlendirmenin, Almanya'n›n Türkiye'deki olaylar hakk›ndaki tutumunu ortaya koymada yetersiz kalaca¤› ve bunun için de daha geniﬂ bir çal›ﬂmaya ihtiyaç oldu¤u kanaatine
14

Lepsius, a.g.e., s. V.
Lepsius, “Almanya'n›n Türkiye'deki temsilciliklerinin bizzat Ermeni olaylar›na kar›ﬂt›klar›” ﬂeklindeki ‹tilaf Devletleri propagandas›n›n gerçe¤i ifade etmedi¤ini belirterek, tam tersine, Türkiye'deki Alman yetkililerinin tehcirden dolay› ma¤dur olan Ermenilere yard›m ettiklerini savunmakta ve kitab›nda da buna örnekler vermektedir (Bkz.: Lepsius,, a.g.e., s. LV-LXI).
Asl›nda Alman diplomasisinin Birinci Dünya Savaﬂ› esnas›nda Osmanl› Devleti'ndeki Ermeni
olaylar› ile ilgili düﬂüncesi; bir taraftan müttefik Osmanl› Devleti'ni bu konuda zor duruma düﬂürmemek (çünkü Osmanl› Devleti her an ‹tilaf Devletleri ile “özel bir bar›ﬂ” yaparak savaﬂtan
çekilebilir, böylece Almanya önemli bir müttefi¤ini kaybetmiﬂ olur), di¤er taraftan ise, Türklerin
kendi topraklar› üzerindeki H›ristiyanlar› yok ettikleri ve Almanlar›n da Türklere yard›m ettikleri ﬂeklindeki ‹tilaf Devletleri propagandas›na karﬂ› Osmanl› Devleti nezdinde girﬂimlerde
bulunmak ﬂeklinde idi. Geniﬂ bilgi için bkz.: Çolak, Mustafa, Alman Arﬂiv Belgelerine Göre Alman ‹mparatorlu¤u'nun Do¤u siyaseti Çerçevesinde Kafkasya Politikas› (1914-1918) ,
(Bas›lmam›ﬂ Doktora Tezi, Samsun 1999). s. 127-139 vd.
15
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vard›m. Ayn› gün Dr. Solf (Alman D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› Müsteﬂar›), Almanya'n›n Ermeni meselesinde Türkiye'ye karﬂ› olan tutumunu belgelere dayanarak ortaya koydu¤um taktirde, Alman D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›'n›n bir beyaz kitap
(Alman D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› kendi arﬂivlerindeki Ermeniler ile ilgili belgeleri
bayaz kitap ad› alt›nda yay›nlamay› daha önceden düﬂünüyordu) haz›rlamaktan vazgeçece¤ini bana bildirdi. Bu teklifi üç ﬂarta ba¤l› olarak kabul ettim:
1) Bana D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› ve Büyükelçilik belgelerinin tamam›n› görme
müsaadesi verilmeli, 2) Yay›nlanacak olan belgelerin seçimi yaln›zca benim
takdir hakk›ma b›rak›lmal›, 3) Eserin da¤›t›m iﬂini, D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› de¤il,
benim belirleyece¤im bir yay›nevi üstlenmeli"16.
Alman D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› Lepsius'un bu ﬂartlar›n› aynen kabul eder ve
çal›ﬂma bitene kadar da bu ﬂartlara ba¤l› kal›r.
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Esasen Lepsius'un ileri sürdü¤ü ve Alman D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›'nca kabul
edilen bu üç maddelik ﬂart›n, özellikle ikinci maddesi dikkate ﬂayand›r. Zira
bu madde gere¤ince, yay›nlanacak belgeler ne D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› ne de tarihçilerin oluﬂturaca¤› bir kurul taraf›ndan görülüp de¤erlendirilecekti. Aksine yay›mlanacak olan belgeleri ay›klama ve seçme hakk› sadece Lepsius'un
ﬂahs›na b›rak›l›yordu. Lepsius'un Alman D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›'na ﬂart koﬂtu¤u
ve kabul ettirdi¤i bu ikinci maddedeki iste¤inin nedenini aﬂa¤›da eseri incelerken ortaya koyaca¤›z.
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Yukar›da belirtti¤imiz gibi Lepsius'un bu eserini haz›rlamaktaki bir
baﬂka nedeni ise "Alman Diplomasisinin, Türkiye'deki Ermeni olaylar› ile ilgili tavr› hakk›nda bir kanaate varmak "t›. E¤er Lepsius'un bu söyledi¤inde
samimi oldu¤unu kabul edecek olursak, Almanya'n›n o dönemdeki Ermeni
olaylar›na yaklaﬂ›m›n› ortaya koymak için, sadece Alman D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›'
ndaki konsolosluk ve büyükelçilik raporlar›n› görmenin yeterli olup olmad›¤›n›n sorgulanmas› ve ayn› zamanda, o dönemdeki Osmanl› hükümetinin
veya yetkililerinin Alman D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›'na gönderdikleri belgelerin de
dikkate al›nmas› zorunlulu¤unun bilinmesi gerekmez miydi? Halbuki Lepsius, Alman D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›'ndaki Türk yetkililere ait belgeleri yay›mlamaktan mümkün oldu¤u kadar kaç›nm›ﬂ görünmektedir. Ve hatta daha da
önemlisi, o dönemde Do¤u Anadolu'da görev yapan ve Ermeni meselesi ile
ilgili yazm›ﬂ olduklar› raporlarda mümkün oldu¤u kadar tarafs›z bir tav›r
sergilemeye çal›ﬂan ve aﬂ›r› Ermeni milliyetçilerinin etkisinde kalmamaya
16

Lepsius, a.g.e., s. VI.
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özen gösteren baz› Alman yetkililerin raporlar› bile Lepsius taraf›ndan yay›mlanmaya de¤er bulunmam›ﬂt›r. Alman ‹mparatorlu¤u'nun Kafkasya özel
ajan› Lois Mosel ile Osmanl› III. Ordu Kurmay Baﬂkan› Felix Guse bunlardan sadece ikisidir17. Meselâ, 22 Mart 1915 tarihli Lois Mosel'in raporu Lepsius'un kitab›nda yer almamaktad›r. Çünkü Mosel bu raporunda; Osmanl›
topraklar› üzerindeki Ermenilerin iyi organize olduklar›n› ve hemen hemen
hepsinin bu savaﬂta Ruslar›n galip gelmesi için çal›ﬂt›klar›n›; Osmanl› Kafkasyas›'ndaki Ermenilerin Ruslardan silah ve para yard›m› ald›klar›n› ve Kafkasya'daki ço¤u Osmanl› Ermenisinin Rus saflar›nda savaﬂt›klar›n›, Rus ordusuna kat›lamayanlar›n ise çeteler kurarak, Sivas ile Erzurum aras›ndaki Osmanl› posta hizmeti gören birliklere sald›rarak, bunlar› soyduklar›n› ve büyük paralar elde ettiklerini yazmakta ve son olarak da Osmanl› Devleti ne yaparsa yaps›n Ermenilerin bu savaﬂta Osmanl› Devleti taraf›nda yer almayacaklar› kan›s›n› belirtmekteydi18.
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Bunlardan da anlaﬂ›laca¤› üzere, Lepsius bu eserinde "belge seçicili¤i"
yaparken subjektif davranm›ﬂt›r. Bizce Lepsius, bir tarihçi gözüyle Ermeni
meselesini ele al›p, tarih biliminin ilkeleri do¤rultusunda bir kanaate varmak
için bu çal›ﬂmay› yapmam›ﬂt›r. Bilâkis kendisinin de Ermeni kökenli olmas›ndan dolay› bu konuda önceden var olan kanaatinin do¤rulu¤unu ispatlamak için bu çal›ﬂmay› yapm›ﬂ ve sadece bu kanaati yönündeki arﬂiv belgelerini seçerek yay›mlam›ﬂt›r. Hâl böyle olunca da, savaﬂtan hemen sonra yay›mlanan bu eser, savaﬂ y›llar›ndaki Avrupa'da, ‹tilaf Devletlerinin propagandas›
ile Ermeni meselesi hususunda zaten mevcut olan "önyarg›"ya önemli bir
katk›da bulunmuﬂtur.
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Lepsius Ermeni meselesindeki önyarg›s›n›n boyutunu daha kitab›n›n giriﬂ bölümünde ortaya koymaktad›r. Kendi görüﬂ ve düﬂüncelerine dayanan
ve yaklaﬂ›k 70 sayfadan oluﬂan bu giriﬂ bölümünde göze çarpan en önemli
nokta, tehcir edilen veya yolda ölen Ermeniler ile ilgili rakamlar›n abart›l›
17 Lepsius'un eserinde yer vermedi¤i belgeler, genellikle Ermeni militanlar›n veya
organize edilmiﬂ Ermeni milliyetçilerinin, kendi yörelerindeki Osmanl› jandarma birliklerine
veya müslüman ahaliye yönelik silahl› sald›r›lardan bahseden belgelerdir. Buna en iyi baﬂka bir
örnek de, Urfa'daki Ermeni olaylar›n› konu alan 29 Kas›m 1915 tarihli ‹stanbul'daki Alman
Büyükelçisi Graf Wolff - Metternich'in, von Oppenheim'dan ald›¤› rapordur. Urfa'daki
Ermenilerin Türk jandarma birliklerine ateﬂ açt›klar›n›, Türk ve müslüman ahaliye zarar
verdiklerini ve Urfa'daki Amerikan misyonerini rehin ald›klar›n› anlatan bu rapor (Bkz.
Geheimes Staatsarchiv preussischer Kulturbesitz (GstA), Berlin, Gesandschaft in Hamburg Nr.
369, s. 186-190) Lepsius taraf›ndan gözard› edilmiﬂtir.
18 Politisches Archiv des Auswärtiges Amt (PA-AA), Berlin, Der Weltkrieg Nr. 11d . Die
armenische Bewegung. 22 März 1915.
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olarak verilmesidir. Hatta öyle ki, bazen giriﬂ bölümünde verilen rakam ile,
ayn› eserde yay›mlanm›ﬂ olan belgede geçen rakamlar birbirine uymamaktad›r. Meselâ, 25-26 Nisan 1915'de ‹stanbul'da gözalt›na al›nan ve daha sonra
Anadolu içlerine sürgün edilen Ermenilerin say›s›n› Lepsius, giriﬂ bölümünde 600 olarak vermektedir19. Halbuki ayn› eserin belgeler k›sm›nda dönemin ‹stanbul'daki Alman Büyükelçisi Wangenheim, 30 Nisan 1915 tarihli
raporunda bu say›y› toplam 500 olarak vermektedir 20. Lepsius'un bu ve benzeri say›lar› eserinin giriﬂ k›sm›nda abartarak vermesi, onun eserinden faydalanan di¤er Bat›l› tarihçilerin de do¤ru oldu¤una inand›klar› bu rakamlar›
aynen al›p kendi eserlerinde kullanmalar›na sebep olmuﬂtur 21. Dolay›s›yla da
bu savaﬂta çeﬂitli nedenlerden dolay› tehcire tabi tutulan veya tehcir s›ras›nda ölen Ermenilerin say›s› Avrupa’da yap›lm›ﬂ çok say›da araﬂt›rmaya
Lepsius sayesinde yanl›ﬂ aksetmiﬂtir.

Ku

BELGE TAHR‹FATLARI

Örnek I
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Bizim için en dikkat çekici nokta ise, Lepsius'un eserindeki baz› belgeler
ile bu belgelerin as›llar›n›n birbirine uymamas›d›r. Herhangi bir iﬂaret konmadan veya bir aç›klama getirilmeden, bazen belgede geçen bir kelime at›larak yerine farkl› anlama gelen baﬂka bir kelime kullan›lm›ﬂ, bazen de yine
hiç bir aç›klama ve iﬂaret kullan›lmadan baz› cümleler veya paragraflar belgeden at›lm›ﬂ veya belgenin asl›nda mevcut olmayan paragraflar belgeye eklenmiﬂtir. Bizim bu ﬂekilde tesbit edebildi¤imiz üç örnek aﬂa¤›daki gibidir:
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‹lk örne¤imiz Almanya'n›n Trabzon Konsolosu Dr. Bergfeld'in,
Trabzon'dan yazd›¤›, 9 Temmuz 1915 tarihli raporu ile ilgilidir. Elimizde
arﬂivdeki asl›ndan fotokopi etti¤imiz bir nüshas› bulunan (bkz. ek 1a) bu
belgenin orijinali Berlin'deki Geheimes Staatsarchiv preussischer
Kulturbesitz’de mevcuttur 22 . Ayn› belge Lepsius'un esrinde, 99 ile 101.
sayfalar› aras›nda, 109 numaral› belge olarak yer almaktad›r (bkz. ek 1b).
Ancak bizde bulunan belge ile Lepsius'un yay›mlad›¤› belgeyi karﬂ›laﬂt›rd›¤›19

Lepsius, a.g.e., s. XIX.
Lepsius, a.g.e., s. 59, Belge No: 38.
21 Meselâ Avusturyal› bir tarihçi olan Wolfdieter Bihl, Lepsius'un zikrettigi bu 600 rakam›n›n do¤rulu¤unu sorgulamadan eserinde kullanmaktad›r. Bkz. Bihl, Wolfdieter, Die KaukasusPolitik der Mittelmächte. Ihre Basis in der Orient-Politik und ihre Aktionen 1914-1917, C. I, s.
171.
22 Bkz., GStA,, Berlin, Gesandschaft in Hamburg Nr. 369, s. 81-85.
20
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m›zda, her iki belgenin bir çok yerinde farkl›l›klar bulundu¤unu görüyoruz.
Biz burada bu belgede yap›lm›ﬂ olan de¤iﬂiklikler ile birlikte, özellikle de¤iﬂiklik yap›lan noktalara dikkat çekmek istiyoruz.
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Önce belgenin asl›nda olup da Lepsius'un eserinde yer almayan cümleler ile baﬂlayal›m; belgenin ikinci sayfas›nda, Osmanl› Devleti s›n›rlar› içerisindeki H›ristiyanlar›n bu savaﬂta ‹ttifak Devletleri ve özellikle Rusya taraf›n›
tuttuklar›n› belirten ilk paragraf›ndaki, "...Türklerin H›ristiyanlara karﬂ› ispatlanm›ﬂ önyarg›s›z davran›ﬂlar› H›ristiyanlarca istismar edildi..." 23 anlam›na gelen ilk cümlesi herhangi bir aç›klama yap›lmadan, Lepsius'un eserinde yer
almamaktad›r. Yine ayn› ﬂekilde orijinal belgenin beﬂinci sayfas›n›n baﬂlar›nda baﬂlay›p, alt›nc› sayfan›n sonlar›na kadar devam eden uzunca iki paragraf› Lepsius'un eserinde bulamamaktay›z. Bu iki paragraf›n Türkçesi aynen ﬂöyledir:
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"Çok say›da Türkün, kad›nlar›n ve çocuklar›n da tehcire tâbi tutulmalar›na raz› olmad›klar›, Türk halk›n›n genelinin ﬂerefi için söylenmesi icap
etmektedir. Di¤er taraftan Ermenilerinde bu olaylarda (önlenmesi için) takdire ﬂayan bir tav›r sergilemedikleri burada belirtilmelidir. ‹lk olarak ruhanîler yerlerinde kalmak için u¤raﬂ verdiler; yerlerinin, as›l s›k›nt› zamanlar›nda cemaatlerinin (Ermeniler) yan› oldu¤u hiç ak›llar›na gelmiyordu; Papazlar kendileri için bir istisnaî durum elde edemeyeceklerini (anlad›klar›)
zaman, buradaki (Trabzon) piskoposun temsilcisi -beyaz sakall› bir diyakozdin de¤iﬂtirip müslüman olmalar›na müsaade edilip edilmeyece¤ini (valiye)
sordu. Bunun üzerine vali, müslüman olmalar› için bir engelin bulunmad›¤›,
bunun için sadece kelime-i ﬂahadet getirip ve daha sonra da sünnet olman›n
yeterli olaca¤›, ancak tehcirin H›ristiyanlar› kapsamad›¤›, sadece Ermenilere
yönelik oldu¤u, ‹slama girmiﬂ bir Ermenin de Müslüman bir Ermeni olarak
tehcir edilece¤i cevab›n› verdi. Ermeni erkekleri tehcir emri aç›kland›ktan
sonra evlerini kesinlikle terk etmediler, aksine daima kad›nlar›n› gönderdiler; hükümette ve bankada memur olarak çal›ﬂanlar›n baz›lar›, kendileri için
(tehciri) geciktirme (tavizini) elde ettiler ve ailelerini yaln›z gönderdiler.
ﬁehrin Rus donanmas› taraf›ndan a¤›r bombard›mana tutulmas›ndan
sonra, iç kesimlere taﬂ›d›¤›m ‹mparatorluk Konsoloslu¤u ve özel malikanem
23 Bu cümlenin orijinali belgede ﬂöyle yer almaktad›r: “...Die Christen haben die ihnen
von den Türken bewiesene vorurteilslose Behandlung schlecht gelohnt...”. (Bkz., GStA, Berlin,
Gesandschaft in Hamburg Nr. 369, s. 81-85.
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önünde can h›raﬂ olaylar cereyan ediyordu. Çok say›da kad›n kendilerinin
veya en az›ndan çocuklar›n›n kurtar›lmas› için yalvar›yorlard›. Ben ayr› ayr›
baz› kiﬂilerin yarar›na u¤raﬂmaktan imtina ederek, bütün çabam› umumun
ﬂartlar›n›n hafifletilmesi do¤rultusunda yo¤unlaﬂt›rmak zorunda kald›m. Sadece bir olay karﬂ›s›nda farkl› davranmam icap ediyordu. Bu ay›n alt›s›n› yedisine ba¤layan gece, konsoloslu¤un yan›nda oturan Ermeni semtinin yöneticisi ailesi ile birlikte konsolosluk arsas›n› çeviren duvar› aﬂarak buraya s›¤›nd›. S›¤›nma hakk› konusunu imtina etmek gayesiyle, bu ﬂahs›n burada
kalmas› için giriﬂimde bulundum ve valiyi buna raz› ettim. Vali bu durumu,
onun Ermeni semti yöneticisi olmas›ndan dolay›, (Türk) memurlar›n alacaklar› önlemlere, Ermeni evlerinin damgalanmas›, evlerin gözetilmesi vb. yard›mc› olmas› ﬂart›yla kabul etti. Bu Ermeni de bunlar› yapmaya haz›r oldu¤unu aç›klad›"24.
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24 Bu iki paragraf›n Almanca orijinali ise ﬂöyledir: “Zur Ehre der türkischen Bevölkerung
in ihrer Gesamtheit muss gesagt werden, dass sehr viele Türken mit der Ausweisung der Frauen
und Kinder nicht einverstanden sind. Anderseits muss festgestellt werden, dass die Armenier
bei dieser Gelegenheit einen sehr wenig anziehenden Charakter gezeigt haben. Die Ersten,
welche um Intervention für ihr Verbleiben baten, waren die Geistlichen; der Gedanke, dass ihr
Platz gerade in Zeiten der Not an der Seite ihrer Gemeinde sei, kam ihnen überhaupt nicht; als
eine ausnahme für die Priester nicht erzielt werden konnte, bat der Vertreter des hiesigen
Bischoffs, ein Diakon im weissen Bart, den Vali um die Erlaubnis zum Islam übertreten zu
dürfen, worauf ihm dieser erwiderte, dem staende nichts im Wege, er brauche nur das
mohammedanische Glaubensbekenntnis auszusprechen und sich danach der Beschneidung zu
unterwerfen, im übrigen wende sich die Ausweisung aber nicht gegen die Christen, sondern
gegen die Armenier; ein zum Islam übergetretener Armenier werde dann eben als
mohammedanischer Armenier ausgewiesen. Die männlichen Armenier verliessen nach der
Bekanntgabe des Ausweisungsbefehls ihr Haus überhaupt nicht mehr, sondern sandten stets
ihre Frauen; manche Angestellte der Regierung und der Bank erwirkten für sich einen
Aufschub und liessen ihre Familien allein ziehen.
Vor dem Kaiserlichen Konsulat und der Privatwohnung, welche ich seit der schweren
Beschiessung der Stadt durch die russische Flotte auf dem Land bezogen habe, spielten sich
herzergreifende Scenen ab. Zahlreiche Frauen erflehten für sich oder wenigstens ihre Kinder
Rettung. Ich habe von Schritten im Interesse einzelner Personen Abstand nehmen und meine
Bemühungen darauf konzentrieren müssen, für die Gesamtheit Erleichterungen zu erzielen.
Nur in einem Fall war ich zu einer Ausnahme gezwungen. In der Nacht vom 6. zum 7. d.M.
überstieg der neben den Konsulat wohnende armenische Vorsteher des Stadtviertels mit seiner
Familie die das Konsulatsgrundstück umgebende Mauer und suchte dort Zuflucht. Zur
Vermeidung der Aufrollung der Frage des Asylrechts habe ich beim Vali erwirkt, dass er hier
bleibt. Der Vali hat dies zugestanden unter der Voraussetzung, dass jener in seiner Eigenschaft
als Bezirksvorsteher den Behörden bei ihrem Massnahmen, Versiegelung der Armenischen
Haeuser, Hauswachung u.s.w. helfe. Der Armenier hat sich hierzu bereit erklaert”. (Bkz. GStA,
Berlin, Gesandschaft in Hamburg Nr. 369, s. 81-85).
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Yine ayn› ﬂekilde, Lepsius'un eserinde olmay›p da belgenin orijinalinin
yedinci sayfas›n›n ortalar›nda yer alan yar›m paragrafl›k sat›rlar›n Türkçesi
ise aynen ﬂöyledir:
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u

"...‹talyan meslektaﬂ›m kargaﬂadan korktu¤undan ruhî dengesi bozuldu.
Avusturyal› meslektaﬂ›m ile vali nezdindeki giriﬂimlerim hakk›nda konuﬂtuk.
O, kendisinin arabuluculuk yapmas› hususuna mesafeli bak›yor. Ben de
buna r›za gösterdim. Vali bana çok güvendi¤inden, onunla Ermenilerin tehciri gibi, hükümetin ald›¤› zorlay›c› tedbirleri aç›k bir ﬂekilde konuﬂma imkân›m oluyordu. ﬁu anda her iki taraf›n memurlar›n›n iyi geçimini tehlikeye
sokmak istemiyorum"25.
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Lepsius'un kitab›ndaki bu belgede, belgenin orijinalinde olmay›p sonradan eklenen sat›rlar da mevcuttur. Meselâ 101. sayfan›n ikinci sat›r›ndan,
o paragraf›n sonuna kadar olan k›s›m belgenin asl›nda bulunmamaktad›r.
Belgenin asl›nda yer almayan bu sat›rlar›n Türkçesi ﬂöyledir: "...ﬂimdiye kadar çok güvenilir olan yerlerde bile, daha büyük (Ermeni) çetelerin kurulabilmesi hayret vericidir. Düﬂüncelerimi ispatlayacak delillerden yoksun olmakla birlikte, Ermenilere karﬂ› vuku bulan bu olay›n arkas›nda Gençtürkler
Komitesinin oldu¤u izlenimimi söyleyebilirim. Merkez Komite bu ﬂekilde
Ermeni meselesini nihai bir çözüme kavuﬂturmak ister görünüyor. Çünkü
Ermeniler, gönderildikleri mahallere ulaﬂabilseler bile, ancak istisnaî olarak
eski oturduklar› yerlere daha sonra dönebileceklerdir. Onlar›n ço¤u daha
ﬂimdiden gerekli araçlardan yoksundurlar. Böylece gelecekte Ermeni nüfusunun yo¤un oldu¤u vilayet kalmayacakt›r. Gençtürklerin yerel komiteleri,
tehcire tâbi tutulan Ermenilerin mallar›n› ele geçirerek zengin olmay› umut
ediyorlar. Bir çok yerel yöneticinin ayn› zamanda Komiteye ba¤l› olmas›ndan
dolay›, onlar bu hesaplar›ndan kesinlikle yan›lmam›ﬂ olacaklar"26.
25

Yukar›da Türkçesini verdi¤imiz bu metnin belgede geçen Almancas› ﬂöyledir: “Der
italienische Kollege ist aus Furcht vor Unruhen geistig zusammengebrochen. Mit dem
österreichischen Kollegen habe ich die von mir beim Vali zu unternehmenden Schritte
besprochen. Von einer Intervention seinerseits hat er Abstand genommen. Ich habe mich
hiermit einverstanden erklärt. Denn der Vali bringt mir das weiteste Vertrauen entgegen,
welche mir ermöglicht auch eine der Art heikle Regierungsmassnahme, wie die Ausweisung der
Armenier, offen mit ihm zu besprechen, ohne das gute Einvernehmen, welches zur Zeit
zwischen unsern beiden Behörden herrscht, zu gefaehrden”. (Bkz., GStA, Berlin, Gesandschaft
in Hamburg Nr. 369, s. 81-85).
26 Bu metnin orijinali aynen ﬂöyledir: “...Es ist immerhin auffallend, dass in jener gegend,
welche bisher unbeding sicher war, sich grössere Banden bilden können. Ohne für meine
Meinung Beweise bringen zu können, vermag ich mich des Eindrucks nicht zu erwehren, dass
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Bu belge tahrifat›nda en dikkat çekici noktay› ise, belgede yap›lan üç
kelimelik bir de¤iﬂiklik oluﬂturmaktad›r. Yukar›da belirtti¤imiz tahrifatlarda
oldu¤u gibi, burada da orijinal belgede geçen kelimeler at›l›p yerine baﬂka
kelimeler kullan›l›rken herhangi bir aç›klama veya iﬂaret kullan›lmam›ﬂt›r.
Bu tahrifat belgenin asl›n›n dördüncü sayfas›ndaki en son k›sm›nda yer alan
"...Indessen deuten Anzeichen darauf hin, dass an anderen Orten weniger
glimpflich verfahren" 27 cümlesinde yap›lm›ﬂt›r. Lepsius bu cümleyi kitab›n›n
100. sayfas›n›n sonunda ﬂöyle vermektedir: "...Indessen deuten Anzeichen
darauf hin, dass an anderen Orten a n e i n e A u s r o t t u n g d e r A r m e n i e r
g e d a c h t w i r d ". Böylece yedi sayfadan oluﬂan as›l belgenin hiç bir yerinde
mevcut olmayan "...Ausrottung der Armenien..." yani "Ermenilerin kökünü
kaz›mak" kelimeleri Lepsius'un yapm›ﬂ oldu¤u üç kelimelik bir de¤iﬂiklik ile
birlikte belgeye girmektedir.

Ku

Yukar›da örneklerini verdi¤imiz bu belgedeki tahrifatlardan yola ç›karak
ﬂu sonuçlara ulaﬂabiliriz:
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1) Orijinal belgede olmay›p da Lepsius'un kitab›nda yer alan sat›rlarda;
Gençtürklerin, Ermenileri sistematik bir ﬂekilde Osmanl› topraklar› üzerinde
yok etmeye çal›ﬂarak (massacres), Ermeni meselesini halletmek istedikleri ve
ayn› zamanda da Ermenilerin geride b›rakt›klar› mallara el koyarak zengin
olmaya çal›ﬂt›klar› iddia edilmektedir.
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2) Belgenin orijinalinde olmas›na ra¤men Lepsius'un kitab›nda bulunmayan sat›rlarda; Ermeni erkeklerinin tehciri kabullenemedikleri için din
de¤iﬂtirmeye kalk›ﬂt›klar›; ancak bunun etkili olmamas› üzerine, kad›n ve
çocuklar›n› öne sürdükleri ve bu yolla onlar› periﬂan duruma düﬂürdükleri
yaz›lmaktad›r.

das jungtürkische Komitee als treibende Kraft für das Vorgehen gegen die Armenier anzusehen
ist. Das Zentralkomitee scheint auf diese Weise der armenischen Frage endgültig ein Ende
machen zu wollen. Denn diejenigen Armenier, welche ihren Bestimmungsort wirklich
erreichen, werden nur ausnahmweise spaeter in ihre alten Wohnsitze zurückkehren. Den
Meisten unter ihnen wird es schon an den nötigen Mitteln fehlen. Damit wird es künftig keine
Provinzen mit einem starken Prozentsatz armenischer Bevölkerung mehr geben. Die
Lokalkomitees der Jungtürken hoffen bei der Deportierung der Armenier aus der Aneignung
von deren Gütern reichen Privatgewinn zu finden, und bei der Abhaengigkeit der meisten
Verwaltungsbehörden vom Komitee werden sie sicher in ihrer Berechnung sich nicht
getaeuscht haben”. (Bkz. Lepsius, Deutschland und..., s. 101.
27 “...Halbuki (tehcirin) baﬂka yerlerde ucuz atlat›lmad›¤›, (buralardaki) izlerden anlaﬂ›lmaktad›r”.
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Örnek II
Burada örnek olarak ele alaca¤›m›z ikinci belge ise, Almanya'n›n o dönemdeki ‹stanbul Büyükelçisi olan Freiherr von Wangenheim'in 15 Ekim
1915 tarihinde ‹stanbul'dan Alman D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›'na "Ermeni meselesi"
ile ilgili olarak göndermiﬂ oldu¤u telgraft›r (bkz. Ek 2a).
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Elimizde asl›n›n fotokopisi bulunan bu belge de Berlin'deki Devlet Gizli
Arﬂivi olan Geheimes Staatsarchiv preussischer Kulturbesitz’de kay›tl›d›r 28.
Ayn› telgraf Lepsius'un eserinde 167. sayfada, 183 numaral› belge olarak yer
almaktad›r (bkz. ek 2b). Elimizde bulunan belgede yer al›p da, yine Lepsius'
un yay›nlam›ﬂ oldu¤u belgede yer almayan cümleler mevcuttur.
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Wangenheim bu telgraf›nda kendi D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›na, Almanya'n›n
Osmanl› Devleti'ndeki temsilcilerinin, "tehcir olay›nda" Osmanl› Devleti'ne
yard›mc› olduklar› itham› konusunda ‹tilaf Devletleri bas›n›nda ç›kan haberler üzerine, Amerikan Büyükelçisi Morgenthau ile konuﬂtuklar›n› bildirmekteydi. Wangenheim bu belgede özellikle Almanya'n›n Halep Konsolosu
Rössler hakk›nda konuﬂtuklar›n› belirtmesine ra¤men, Lepsius’in eserindeki
belgede "...özellikle de Konsolos Rössler'e karﬂ›..."29 cümlesi yer almamaktad›r. Yine ayn› ﬂekilde Morgenthau'un "...Amerika'n›n Halep Konsolosundan,
Konsolos Rösslerin Ermeni meselesine yaklaﬂ›m› konusunda bir rapor isteyece¤ini ve bu raporu (Amerikan) hükümeti onaylad›ktan sonra
(Wangenheima) verece¤i..." 30 anlam›na gelen cümleyi Lepsius'un eserinde
bulamamaktay›z. Öyle anlaﬂ›lmaktad›r ki, Lepsius bu belgenin asl›nda yer
alan Almanya'n›n Halep Konsolosu Rössler ile ilgili cümleleri yay›mlad›¤›
belgeden ç›kartm›ﬂt›r.
Örnek III

Lepsius'un tahrif etti¤i belgelere üçüncü örnek olarak, Almanya'n›n o
dönemdeki Kafkasya iﬂlerini yürüten General von Kress'e ait 22 A¤ustos 1918
tarihli telgraf› vermek istiyoruz (bkz. Ek 3a). Bu telgraf›n asl› Berlin'deki Alman D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› Arﬂivi olan Politisches Archiv des Auswärtiges Amt’da

28

Bkz. GStA,, Berlin, Gesandschaft in Hamburg Nr. 369, s. 152-153.
“...in Sonderheit gegen Konsul Rössler...”.
30 “...will einen Bericht des amerikanischen Konsuls in Aleppo über die Haltung Konsuls
Rössler in der Armenierfrage einfordern und nach Genehmigung seiner Regierung uns zur
Verfügung überlassen.”
29

982

MUSTAFA ÇOLAK

kay›tl›d›r31. Ayn› telgraf Lepsius'un eserinde 429. sayfa ile 430. sayfalar› aras›nda 432. belge olarak yer almaktad›r (bkz. ek 3b). Ermenilerin Gence ve
Batum bölgelerine geri dönmeleri konusunda Enver ve Esat Paﬂalar'›n düﬂüncelerini do¤ru bulmayan General Kress'in bu telgraf› önce Alman D›ﬂiﬂlerine, oradan da D›ﬂiﬂleri Müsteﬂar› (Staatssekretär) von Hintze taraf›ndan
‹stanbul'daki Alman Büyükelçili¤i'ne gönderiliyor. Di¤er belgelerde oldu¤u
gibi bu belgede de tahrif edilmiﬂ yerler bulunmaktad›r.
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Bu belgenin ikinci sayfas›n›n son sat›r› olan "...General von Kress taraf›ndan dile getirilen Türk Ordusunun geri hatlar›n›n Alman ve Avusturya
birlikleri taraf›ndan korunmas› düﬂüncesi ﬂimdilik zikredilmeyecek"32 cümlesini Lepsius bu belgeden ç›kartmakla, Kafkasya'daki Osmanl› Ordusu geri
hatlar›n›n Ermeni çetelerince sald›r›ya u¤rad›¤›n› görmek ve göstermek istemedi¤i düﬂüncesinde oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
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Biz bu çal›ﬂmam›z ile, çok say›daki Bat›l› tarihçi taraf›ndan birinci el
kaynak olarak kullan›lan Lepsius’un bu eserinin güvenilir olmad›¤›n› ortaya
koymaya çal›ﬂt›k. Bunu yaparken, Lepsius’un belge seçicili¤indeki subjektifli¤i ve yukar›da üç örnek ile verdi¤imiz belge tahrifatlar›, üzerinde durdu¤umuz ana konular oldu33. Bu çal›ﬂman›n tamamlanmas› için, Lepsius’un
eserinde yer alan belgelerin tamam›n›n as›llar› ile k›yaslanmas› gerekmektedir. Ancak o zaman Birinci Dünya Savaﬂ› esnas›ndaki "Ermeni meselesi" ile
ilgili Alman diplomasisinin tavr› ve bu konuda Alman Arﬂivlerindeki belgelerin do¤rulu¤u tesbit edilebilir.

Tü
r

Tarihçi James Antony Froude’un 1864'te söyledi¤i ünlü sözü günümüzdeki - özellikle Bat›daki- "Ermeni meselesi" konusundaki tarihi araﬂt›rmalar›n yöntemini yans›tt›¤› kanaatindeyiz. Froude ﬂöyle diyor: "Ço¤u kez tarih bana, istedi¤imiz sözcü¤ü yazabilece¤imiz, bir çocu¤un harf kutusu gibi
görünmektedir. Yapmam›z gereken yaln›zca istedi¤imiz harfleri seçmek, on31

PA-AA, Berlin, Nr. 2458/9.
“...Der von General von Kress ausgesprochene Gedanke eines Schutzes der rückwärtigen
Verbindungen der türkischen Armee durch Deutsche und Österreicher wird dabei vorläufig
nicht erwähnt werden”.
33 Ermeni tarihçilerin belge tahrifat›na ve sahte belgeler ortaya koymalar›na dair baﬂka
örneklere de rastlamak mümkündür. Talat Paﬂa’n›n tehcir esnas›nda Ermenilerin katlini öngören telgraflar› oldu¤u, Ermeni tarihçiler taraf›ndan iddia edilmiﬂ; ancak bunlar›n sahte olduklar› ortaya konulmuﬂtur. Bkz. Orel, ﬁinasi-Yuca, Süreyya, Ermenilerce Talat Paﬂa’ya Atfedilen
Telgraflar›n Gerçek Yüzü, Türk Tarih Kurumu Yay›n›, Ankara 1983.
32
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lar› istedi¤imiz gibi düzenlemek ve bizim amac›m›za uymayan harfler hakk›nda hiçbir ﬂey söylememektir"34. "Ermeni meselesi" ile ilgili Bat›da yap›lan
araﬂt›rmalar›n ço¤u ﬂimdiye kadar hep Ermenilerin "harf kutusundaki"
harfler ile yaz›ld›. Türklerin "harf kutusuna" pek bak›lmad›. Zira Türklerin
bilgi, belge ve düﬂüncelerini yans›tacak bilimsel tarih araﬂt›rmalar› hem geç
baﬂlad› hem de yetersiz idi.
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Hangi konuda ve hangi döneme ait olursa olsun Arﬂiv belgelerinin toplan›p asl›na uygun olarak yay›mlanmas›n›n araﬂt›r›c›lar aç›s›ndan önemli faydalar› oldu¤u kuﬂku götürmez bir gerçektir. Ancak bu belgeler yay›mlan›rken
mutlaka asl›na uygun olmal›d›r. Hatta belgelerin kenarlar›ndaki notlar dahi
verilmelidir. Zira bir belgenin her kelimesi, her cümlesi ve di¤er unsurlar›
kendi döneminin özelliklerini bünyesinde bar›nd›rmaktad›r. Aksi taktirde
belgenin asl› ile yay›mlanm›ﬂ ﬂekli aras›ndaki fark araﬂt›r›c›y› yanl›ﬂ yöne sevk
edebilmektedir.
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Bu ba¤lamda yukar›da sözkonusu olan ve "tehcir olay›" ile ilgili araﬂt›rmalarda Alman arﬂiv belgelerini kullanmak isteyenlerin, ço¤u zaman Alman
arﬂivlerine girmeyi gerek duymadan belgelerini kulland›klar› Johannes Lepsius'un eserine bakt›¤›m›zda, bu eserde bizim tesbit edebildi¤imiz üç belge ile
Alman arﬂivlerinde bulunan bu belgelerin as›llar›n›n birbirine uymad›¤›n›
görmekteyiz. Herhangi bir aç›klama getirilmeden veya bir iﬂaret konmadan
-yukar›da örneklerini verdi¤imiz gibi- bazen belgede geçen bir kelime at›larak yerine farkl› anlama gelen baﬂka bir kelime kullan›lm›ﬂ, bazen de yine
hiç bir aç›klama ve iﬂaret kullan›lmadan baz› cümleler veya paragraflar belgeden at›lm›ﬂ veya belgenin orijinalinde mevcut olmayan paragraflar belgeye
eklenmiﬂtir. Dolay›s›yla "Ermeni tezini" hakl› ç›karmak isteyen tarihçilerin
s›kça baﬂvurdu¤u Lepsius'un bu eserinde "belge tahrifat›n›n" yap›ld›¤›n›
görmekteyiz.
Tarih, ancak bir bilim olarak ele al›n›p iﬂlendi¤i zaman, geçmiﬂteki olaylar› ve onlar›n günümüze etkilerini anlamam›za yard›mc› olur. Tarihi olaylar›n araﬂt›r›lmas›nda ön yarg›lar ve subjektiflik ön plana ç›kt›¤› oranda, bilimsel de¤erler arka plana düﬂer. Ermeni meselesi gibi, üzerinde çok konuﬂulan,
yaz›lan ve tart›ﬂ›lan bir konuda, her türlü önyarg›y› ve hissi yaklaﬂ›m› hakl›
ç›kartacak çok say›da belge ve bilgiyi arﬂivlerde bulabilece¤imiz gibi, bunun

34

Evans, Richart J., Tarihin Savunusu (Çev. Uygur Kocabaﬂoglu), Imge Kitabevi, Ekim
1999, s.59.

984

MUSTAFA ÇOLAK

aksini ispatlayacak belge ve bilgiyi bulmam›z da mümkündür. Orta Ça¤ skolastik düﬂünce tarz›n›n "sonucu baﬂtan belli" tarih yaz›m yöntemine karﬂ›l›k,
modern tarihçilik "belge seçicili¤i" ve "belge kriti¤i" ilkelerini tarih yaz›c›lar›
için vazgeçilmez görmüﬂtür.
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Ermeni meselesindeki önyarg›lar› ve subjektifli¤i bir kenara b›rakacak
olursak; Bat›l› tarihçilerin bir k›sm› ile Türk tarihçileri aras›nda, Ermeni meselesi konusunda var›lan farkl› sonuçlar›n temelinde yatan etmenin, tarih
metodolojisinin ortaya koydu¤u ilkelerin yerine, siyasi, dini veya kültürel nedenlerin belge seçiminde birinci derecede rol oynamas› gösterilebilir. Bunun ötesinde Ermeni as›ll› tarihçilerde rastlanan belge tahrifatlar› ise, bu
konudaki araﬂt›rmalar›n ciddiyetini ve gerçeklili¤ini olumsuz yönde etkilemektedir.
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