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Öğretim Üyesi, Edirne

Gizli Paylaşım Planları Büyük Savaşın Başında 
Hazırlanmıştır

XIX. yüzyıl sonlarında XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti dış 
dinamiklerin etkisi altındadır. Kaçınılmaz dünya savaşında rol alacak iki 
bloktan bir tanesinin yörüngesine girecektir.

Diplomatik belgeleri okurken, Alman zırhlısı Goben’in Karadenize 
açılması sırasında gemide bulunan Amerikalı bir doktorun ifadesi şöyle-
dir: “…ne kendisinin ne de gemide bulunan Türklerin Rus limanlarının 
bombalanacağından haberi olmadığı yönündedir...1

Gizli paylaşım planları gereği İtilaf devletleri karalarını şu şekilde 
almaktadırlar: Paris’te Fransa Dışişleri Bakanlığı’nda alınan siyasi bir 
karar, sırasıyla Petrograd’a, sonra Londra’ya ulaşmaktadır. Bu merkez-
lerden olur alındıktan sonra diplomatik kripto Paris’e geri dönmektedir. 
Yani İtilaf devletleri tarafından alınan tüm kararlar ortaklaşa alınmış ve 
uygulamaya konulmuştur. 

Örnek verecek olursak, diplomatik belgelerde: “Paris’te yakında M. 
Delcassé, Sir E. Grey ve Sazanof ’un katılacağı ve Türkiye’nin gelece-
ğinin görüşüleceği bir toplantının gerçekleşeceği” bilgisinden bahse-
dilmektedir.2 Söz konusu belgeden de anlaşılacağı gibi kararlar enine 
boyuna müzakere edildikten sonra ortaklaşa alınmakta, daha sonra cep-
heye iletilmektedir.
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Fransa’nın hazırladığı paylaşım planı ve haritaları bu konuya açıklık 
getirmektedir. Haritalarda Asya Türkiyesi’nin etnik-dini ve ekonomik 
bölgelere ayrılması, Fransa’nın eylem planı ve elle çizilmiş 3 harita kıyas-
landığında ortaya çıkmaktadır. Daha önce Rumeli ve Makedonya’da 
yaşandığı gibi Türkiye’nin Avrupa topraklarını kaybetmesine açık-
lık getirilmektedir. Söz konusu belgede ve haritada Fransa’nın etki 
alanı olarak Suriye öngörülmektedir. Suriye’nin kontrolünü Fransa, 
Kahire’den sağlayacaktır.3

Fransa’nın Büyük Suriye projesi karşımıza çıkmakta, strateji poli-
tikası bunun üzerine şekillenmektedir. Gerçekte resmin bütününe 
bakıldığında Fransa açısından Ermeni olayları bu planın bir parçası 
durumundadır. 

Ermeni olayları İtilaf devletleri tarafından hazırlanan gizli paylaşım 
planının bir figüranı olarak karşımıza çıkmaktadır.

 “Küçük Asya Sorunu” başlıklı paylaşım planı okunduğunda: “Küçük 
Asya sorununun çözümünde Halifelik Türklerden alınmalı, Arap ve Türk 
kopması ve çatışması yaşanmalı, “Büyük Ermenistan” dışında “Küçük 
Ermenistan” kurulmalı…” ifadelerine rastlanmaktadır.4 Bu oluşumların 
arkasında hangi devletlerin bulunduğu kolaylıkla anlaşılmaktadır.

“Büyük Ermenistan” planının arkasında Rusya, “Küçük Ermenistan” 
planının arkasında Fransa vardır.5

Büyük Ermenistan Olaylarının Dönüm Noktası 
Çanakkale Savaşları Olmuştur

XVIII. ve XIX. yüzyılda yaşanan Osmanlı-Rus savaşlarının teme-
linde Rusya’nın Türk boğazları üzerinden sıcak denizlere ulaşması, bu 
devletin irredantist politikası olarak biliniyordu. XX. yüzyılın başında, 
1905 Rus-Japon savaşında, Rusya Japonya’ya yenilince strateji politi-
kasında değişikliğe gitmiştir. Doğu Anadolu topraklarını ele geçirmek, 
İskenderun limanına çıkmak öncelikleri arasına girmiştir. Bu toprak-
larda “Ermenisiz bir Ermenistan” kurmak, güneyde Fransa’nın hima-
yesinde Kilikya’da kurulacak olan “Küçük Ermenistan” la birleşmek 
hedefleri arasına girmiştir.

Van ihtilalinin patlak vermesi Çanakkale-Gelibolu savaşlarına denk 
gelmektedir.
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Rusya’nın Kafkasya Ordusu Komutanlığı’ndan Petrograd’a telg-
rafla gizli bilgiler aktarılması bu tarihlerde yaşanmıştır. Bu önemli bil-
gilere göre; “Zeytunlu Ermeni temsilciler Rusya’nın Kafkasya Ordusu 
Karargâhına gelmişler, 15 bin Ermeninin Türklere saldırmak için 
beklediğini, ancak yeterli silah ve cephaneleri olmadığını belirtmiş-
lerdir… İtilaf devletlerinin İskenderun limanından kolaylıkla yeterli 
silah ve cephaneyi kendilerine ulaştırılabilecekleri konusunda…” dikkat 
çekmişlerdir.6

Kafkasya’da bu olaylar yaşanırken, 9 Şubatta E. Grey ile M. Delcassé 
bir araya gelmiş ve Çanakkale savaşlarını konuşmuşlardır. Çanakkale’de 
başarılı olmaları durumunda İstanbul’da padişahın geleceğini tar-
tışmışlardır. “İngiltere’ye göre Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak 
bütünlüğü söz konusu değildir… İngiltere’nin çıkar bölgesi Körfez’den 
Bağdat’a kadar uzanan bölgedir… Fransa’nın ki, Suriye topraklarından 
İskenderun limanına kadar olan bölgedir…”7

Buna karşın Rus Konsolosundan edinilen bilgiye göre, Ermeniler 
Van ve Bitlis vilayetinden kaçarak Dilman’a varmışlardır. Onlara göre 
Türkiye’deki Kürtlerle Ermeniler arasındaki çatışmalar kötüleşmektedir. 
Fransa’nın Selanik Konsolosu Seon’un Fransa Dışişleri Bakanı’na çektiği 
telgrafta ise: ”Van’da Ermenilerin ayaklanarak Müslümanları ve memur-
ları öldürdükleri… Belediyeyi dinamitle havaya uçurdukları” haberi 
verilmektedir.8 Sazanov’un telgrafında: “Köy’e varan Van Ermeni tem-
silcisi…13/28 Nisan tarihli Van’daki Birleşik Devletler Konsolosunun 
kumaş üzerine yazılı mektubunu getirmiştir. Bu mektupta, Van’da tam 
bir ayaklanma yaşanmaktadır… Hükümet şehri bombalamakla tehdit 
etmektedir…” Rusya’nın Paris Büyükelçisi Iswolsky’nin verdiği bilgiye 
göre de: “Van’daki Ermeni kolonisi habercisinin ilettiği 28 Nisan tarihli 
mektupta Van bölgesinde Ermeniler 6 bin Müslüman öldürmüşlerdir. 
Van ve Çatak savunması devam etmektedir.9

Bir Ortaçağ Krallığı Olan Klikya’nın Yeniden 
Hayata Geçirilmek İstenmesi Fransa’nın Gerçekçi 

Politikası Mıdır?
Fransa’nın Ortadoğu politikası; Birinci Dünya Savaşı sonunda 

Osmanlı toprakları üzerinde “Büyük Suriye” devletini kurmak, 
Kilikya topraklarını (Çukurova) ona katarak İngiltere’nin lehine olan 
Ortadoğu’daki güç dengesini kendi lehine çevirmek, dolayısıyla Doğu 
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Akdenizi kontrol etmek üzerine oluşturulmuştur. Bu politikasını ger-
çekleştirebilmek için Fransa bazen İngiltere ile birlikte hareket edecek, 
bazen bu devletle çıkar çatışmasına girecektir. Suriye’deki etnik ve dini 
cemaatleri ayaklandırma yoluna gidecek, Osmanlı’ya karşı başkaldırmış, 
bölgede yaşayan Zeytun Ermenilerini peşinden sürükleyecektir.

Fransa’nın Suriye Yüksek Komiseri George Picot’nun verdiği bilgiye 
göre: “Lübnanlılar… Türklere karşı koyabilmek için silah istemekte-
dirler. Yunanistan Başkonsolosunun Lübnanlı gruplarla konuşmasını 
kabul ettim… Yunan Hükümeti, Beyrut’a 15 bin tüfek, 2 milyon mermi 
vermeyi kabul etti…Lübnan dağlarında 30 ile 35 bin gönüllü 
bulunmaktadır…”10

Bölgede yaşayan Marunilerle Ortodoks Lübnanlılar da Türklere 
karşı koymak ve İtilaf devletleri çıkarmasına yardımcı olmak için Yunan 
Hükümetinden silah ve cephane istemektedirler.11

Bu arada Boghos Nubar Fransa’nın Mısır Ortaelçisi M. Defrance’ı 
görmeye gelerek, Adana ve Mersin’de nüfusun %40 ı Ermenilerin oluş-
turduğunu iddia ederek, İskenderun bölgesinden yapılacak bir eylemde 
Ermenilerin İtilaf devletlerine yardımcı olabilecekleri tavsiyesinde 
bulunacaktır.12

Bu arada İskenderun Körfezinin güneyinde İtilaf devletlerinin kış-
kırtmasıyla Cebel Musa’da öldürülme gerekçesiyle 6000 kadar Ermeni 
Türklere karşı ayaklanmış, savaşmak için Fransız gemilerinden silah ve 
cephane beklemektedirler. Cephanelerinin tükenmesi üzerine Ermeniler 
Fransız donanması tarafından İskenderiye’ye taşınacaklardır.13

Ermeni Milli Savunma Komitesi bu arada, Kilikya’da ayaklanma 
çıkarmak için İngiliz General Maxwell’e 2 farklı plan içeren yazılı nota 
vermiştir.14

Anadolu’da yapılacak operasyonlar hakkında Sir Mark Sykes da 
aynı şeyleri düşünmektedir. Sir Mark Sykes’ın planına göre: “Türklerin 
Kafkasya’daki güçlerini kırmak ve kuvvetlerini bölmek için General 
Alexieff ile hemfikir olarak İtilaf kuvvetlerinin İskenderun’a bir çıkarma 
yapması kaçınılmaz olmaktadır”.15

Ermeni Milli Delegasyonu Başkanı Bogos Nubar’ın Fransa Dışişleri 
Bakanından İstekleri 

Bogos Nubar merkezi Paris’te bulunan Ermeni Milli Delegasyonu 
başkanıdır. Aynı zamanda Ecmiyazin Katolikosluğu’nun Avrupa tem-
silcisidir. Fransa Dışişleri Bakanlığı’na sunulan diplomatik belgelerde 
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Bogos Nubar, Tchobanian ile birlikte hareket etmektedir. Belgeler şu 
konuya açıklık getirmektedir: “Doğu Anadolu’da kurulacak olan bağım-
sız Ermenistan 6 vilayetten oluşmalıdır. Kilikya ayrı ve bağımsız bir 
“Küçük Ermenistan” olarak kabul edilmelidir.16

Guerre Mondiale1914-1918/Turquie/Vol. 887/Syrie-Palestine

Fransa Dışişleri Bakanı M. Delcassé’ye verilen Tchobanian imzalı 
mektupta ise daha derinlemesine açıklamalar yapılmaktadır: “Planımız 
bir grup Fransızlarla Kilikya’yı Suriye’nin bir bölgesine çevirmektir… 
Fransa’nın Kilikya’da çıkarları olduğunu biliyoruz, bunları korumak 
isteyecektir…”Küçük Ermenistan” adı ona XI. yüzyıldan bu yana veril-
miştir… Suriyeli kardeşlerimizle büyük planı istiyoruz… Fransa’nın 
koruması altında daha mutlu olunacaktır…bundan gurur duyacağız…” 
denilmektedir.
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Guerre Mondiale1914-1918/Turquie/Vol. 887
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Fransa Büyük Suriye Projesini Nasıl 
Gerçekleştirebilecektir?

Büyük Suriye projesinin gerçekleşebilmesi için Fransa’nın önünde 
3 büyük engel bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla: ilki olarak Ermenilerin 
nüfus sorunu, ikinci olarak projenin gerçekleşebilmesi için mali kaynak 
yaratılması sorunu bulunmaktadır. Son olarak İskenderun Sancağı ola-
yının Fransa’nın dış politikasında kırılma noktası olarak yaşanmasıdır.

1- Ermeni nüfusu olmadan “Küçük Ermenistan” yani Kilikya’da sözde 
Ermeni devleti nasıl kurulacaktır? Fransa, nüfus sorununu ağırlıkla Latin 
Amerika’dan gönüllü Ermenileri toplayarak Doğu Lejyonunu örgüt-
leme yoluna giderek çözmeye çalışacaktır. Fransa Dışişleri Bakanı’ndan 
Sao Paulo Konsolosu’na yollanan şifreli telgraf ile Sao Paulo Konsolosu 
Birle’nin Fransa Dışişleri Bakanlığı’na çektiği şifreli telgraflar Ermeni 
gönüllüler adı altında asker toplama kampanyasının nasıl başlatıldığına 
açıklık getirmektedir.17 Doğu Lejyonunun karargâhı Kıbrıs adası ola-
caktır. Fransa, Ermeni lejyonerleri Türklere karşı, Ortadoğu ve Anadolu 
topraklarının işgali sırasında her fırsatta kullanacaktır. Diplomatik bel-
gelere göre Fransa yalnızca Amerika’dan değil Paris ve Fransa’nın diğer 
şehirlerinden de Ermeni Gönülleri toplayarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Guerre Mondiale1914-1918/Turquie/Vol. 890/ Légion d’Orient
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1914 yılında Paris ve Fransa’nın diğer şehirlerinden katılan Ermeni Gönüllüleri listesi
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2- Büyük Suriye projesinin gerçekleşmesi için Mali kaynak şu şekilde 
sağlanacaktır. Ermenilere maddi ve manevi destek kendilerine taraf-
sız diyen ABD-İsveç-İsviçre-Norveç-İspanya devletleri ile Amerikan 
Federal Kiliseler Konseyi, Kızılhaç, Kaliforniya-San Diego Ermenistan 
Bağımsızlık Komitesi, Boston Ermenileri Koruma Birliği, Avrupa 
Ermeni Milli Delegasyonu, Ecmiadzin Katolikosluğu ve Vatikan’dan 
gelecektir.

Bu birlikteliğin oluşumunu 8 Şubat 1916 tarihli Ermeni Patriği 
Kevork’un Amerika’nın İstanbul Büyükelçisine ilettiği mektuptan 
anlıyoruz..18

Öte yandan Suriyeli ve Ermeni Amerikan Yardım Komitesi, 
Amerikan Kızıl Haçı ve Protestan Kiliseleri ile tam bir uyum içinde 
çalışmaktadır… Bağış toplanmasına 12 bin kilise katılmakta, 5 milyon 
dolar toplanması hesaplanmaktadır.19

30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasına kadar Fransa 
bu örgütlenmelerini tamamlayacak, Mütareke’nin imzalanmasıyla bir-
likte Fransız askerleri Ermeni Lejyonlarıyla güney Anadolu toprakla-
rını işgal etmeye başlayacaktır. Adana, Çukurova, Mersin, İskenderun, 
Maraş, Antep ve Urfa Fransızların işgali altındadır.
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Guerre Mondiale1914-1918/Turquie/Vol. 890/ Légion d’Orient
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3-İskenderun Sancağı Ankara Hükümeti ile Fransa arasında nasıl 
çözümlenecektir?

23 Nisan 1920 tarihinde Ankara Hükümeti’nin kurulması, İtilaf 
devletlerine karşı Milli Mücadele’nin başlaması, Sakarya Meydan 
Muharebesi’nin kazanılması Fransa’yı İngiltere’nin sömürgeci poli-
tikasından uzaklaştıracaktır. Fransa’nın İngiltere’den uzaklaşması-
nın temelinde, Ortadoğu topraklarının paylaşılması sırasında yaşanan 
olaylar ile Fransa ile Almanya arasında yaşanan ezeli düşmanlıkta 
İngiltere’nin Almanya’ya arka çıkması olayları yatmaktadır. Franklin 
Bouillon, Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek üzere Ankara’ya iki defa 
gelecektir. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılması dönüm noktası ola-
caktır. 20 Ekim 1921’de Fransa ile Ankara Hükümeti arasında Ankara 
İtilafnamesi imzalanacaktır. Bu antlaşmanın 7. maddesine göre Türkiye-
Suriye sınırı tespit edilecek, İskenderun Sancağı için özel bir idari rejim 
kabul edilecekti. Lozan Andlaşması’nın 2. maddesinde de aynı hüküm-
ler kabul edilmişti. Suriye’nin Fransa manda rejimi altına girmesini 
Milletler Cemiyeti 23 Eylül 1923’te tasdik etmişti. 1923 yılından sonra 
Fransa, Suriye mandasına ademi merkeziyetçi bir politika uygularken, 
İskenderun Sancağı’na ise 1921 Andlaşması’nın koşullarına uygun 
özel statü tanımıştı. 8 Ağustos 1921 tarihinde Fransız Yüksek komi-
serliği Sancak’ta bir mahalli idare kurmuştu. Suriye’yi ise, Halep, Şam, 
Lazkiye bölgelerine ayırmıştı. Bu duruma tepki olarak Fransa’ya karşı 
ilk kalkışmalar 1925 yılında patlak verince, Suriye’deki karışıklıkları 
ileri süren İskenderun Sancağı temsilcileri Fransa’nın Suriye Yüksek 
Komiserliği’ne başvurarak Suriye’den ayrılmak istediklerini bildirmiş-
lerdi. Fransa önce bu isteği kabul etmiş, Suriye Meclisi bu duruma iti-
raz edince vazgeçmişti. 1936 yılında, Fransa’da Halk Cephesi iktidara 
gelene dek İskenderun Sancağı, Suriye manda yönetimi altında özerk 
bir bölge olarak kalmaya devam edecektir. 1939 yılına kadar İskenderun 
Sancağı Fransa ile Türkiye arasında uyuşmazlık konusu olacak, 23 
Haziran 1939’da Türkiye ile Fransa arasında bir anlaşmaya varılarak 
sorun diplomatik yolla çözülecektir.

Ankara İtilafnamesi’nin 8. maddesine göre Türkiye-Suriye sınırının 
tespiti için anlaşmanın imzalanmasından bir ay sonra bir komisyon 
kurulması karara bağlanmıştı. Bu komisyon ancak Eylül 1925’te kuru-
labilmişti. 18 Şubat 1926 da Fransa ile Türkiye arasında bir Sözleşme, 
beş Protokol ve bir imza Protokolü ekinde kaleme alınarak parafe edil-
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miş, Musul sorununun çözümlenmesinden sonra Fransa Hükümeti bu 
Sözleşmeyi tasdik etmiştir.

Sonuç
Ermeni olayları ve iddiaları üzerine gerçekleşen Batı kaynaklı yayınlar 

genellikle olayların izlerini üzerinde taşıyan birinci kuşak Ermenilerin 
ileri sürdüğü, onlar tarafından yazılmış anılar, kitaplar olmaktadır. Bu 
dönem yayınlarda “Katliam” (massacres) veya “Ermeni Sorunu” söz-
cükleri sıkça kullanılmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’nı yaşayan ikinci 
kuşak Ermenilerin yayınlarda, bu defa jenosit (génocide) yani soykı-
rım sözcüğünün öne çıktığı görülmektedir. Kanımızca bu sözcüğün 
kullanılmasında iki önemli olay etkili olmuştur. 9 Aralık 1948 tarihli 
Birleşmiş Milletler Konvansiyonu’nda jenosit sözcüğünün yer alması 
ile Nuremberg’te Nazi Almanyası’nın Yahudi soykırımı ile suçlanması 
olaylarıdır. Bir taraftan Soğuk Savaş’ta Sovyetler Birliği içinde yer alan 
Ermenistan olsun, diğer taraftan Amerika’ya dağılmış olan diaspora 
Ermenileri olsun, sözünü ettiğimiz iki önemli olay Ermenilere yol gös-
terici olmuş, tarihi kimliklerini bunun üzerine bina ederken, kendilerine 
yeni bir yaşam tarzı belirlemişlerdir.

Üçüncü kuşak Ermenilere gelince, bunlar yeni bir söylemle ortaya 
çıkmışlardır. Bu kuşağın beklentileri farklıdır. Bundan böyle günah 
keçisi yalnızca yok olan Osmanlı Devleti değildir. Onlara göre Türkiye 
Cumhuriyeti de bu olaylardan sorumlu tutulmalıdır. Özet olarak yer-
yüzündeki Türkleri cezalandırmak gerekir. Böyle bir söylem içinde 
Türklerden tazminat koparabilmek, toprak taleplerinde bulunabilmek 
için bu iddialara önce siyasi boyut kazandırmalıdır. Soğuk Savaş’ın son 
bulmasıyla, Ermenistan Ağrı dağı üzerinde hak iddia etmeye, diaspora 
Ermenileri Adana’dan büyük toprak taleplerinde bulunmaya başlaya-
caklardır. Amerikalı sigorta şirketlerinden tahsil edilen tazminatlar ardı 
ardına gelirken, bir adım daha ileri giderek dedelerine ait terk edilmiş 
topraklarda mallarını mülklerini hak iddia etmeye başlayacaklardır. 
Bu arada Türkiye ile İsrail devletleri arasında yaşanan soğuk ilişkiler 
Amerika’daki Yahudi lobisini etkilemiş, bu durum Ermeni lobisinin 
güçlenmesine, Ermeni diasporasının Türkiye’ye karşı daha saldırgan 
konuma gelmesine neden olmuştur. 

Ermeni olaylarına karışan devletlerin diplomatik belgelerini yeteri 
kadar kullanamamış, önemsememiş, akademik çalışmaları dikkate 
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almamış, haklılığını dünya kamuoyuna duyuramamış Türkiye’nin, günü-
müzde Amerika Birleşik Devletleri’ne ait diplomatik belgeleri ele geçi-
rerek yayınlayan, uluslararası ilişkilerde deprem yaratan Wikileaks’ten 
ders çıkarması gerekmektedir. Ermeni olaylarına, iddialarına, bu işe 
karışan tüm devletlerin, siyasi partilerin (Taşnaksutyun) arşivlerinde 
bulunan diplomatik belgelerin, örneğin Dışişleri Bakanlığı Web sayfa-
sında yayınlanarak, dünya kamuoyuna açıklanması gerekmektedir.


