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Öz:Ermeni diasporası 24 Nisan 1965’te 1915 olaylarının 50. yıldönümünü gerekçe göstererek küresel 
ölçekte ilk defa pek çok anma etkinliği gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda başta Lübnan, ABD, Fransa, 
Yunanistan ve Güney Amerika ülkeleri olmak üzere Ermenilerin yaşadığı hemen her yerde gösteri ve 
yürüyüş, dini anma törenleri, anıt dikme, sergi ve konser gibi etkinlikler düzenlenmiştir. Ermeni 
diasporası tüm bu etkinliklerle sözde soykırım iddialarını dünya kamuoyunun gündemine sokmaya 
çalışmıştır. Propagandalarda çoğunlukla “mağdur Ermeni” “zalim Türk’e karşı” imajı çizilmiş, 
1915 olayları ile II. Dünya Savaşı sırasında Hitler Almanyasınca Yahudilere uygulanan sistematik 
kıyım eş tutulmuş, hatta Hitlerin Osmanlı Devleti’ni rol modeli olarak aldığı iddia edilmiştir. Türkiye 
tüm bu propaganda faaliyetlerine karşı Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda bazı tedbirler almaya 
çalışmışsa da, bunlar olumlu manada sonuç vermemiş ve dolayısıyla diasporanın eylemlerine set 
çekilememiştir.    

Anahtar Kelimeler: Ermeni Diasporası, Sözde Soykırım, “Anma”, Türkiye. 

Abstract: On April 24, 1965, Armenians throughout the world held memorial services to 
commemorate the 50th anniversary of the 1915 so-called genocide. At the same time, the Armenian 
diaspora organized a number of simultaneous demonstrations, religious memorials, exhibitions and 
concerts as well as monuments particularly in Lebanon, the USA, France, Greece and South 
American countries. Through all of these activities, the Armenian diaspora aimed to put claims about 
the so-called genocide on the world’s agenda. The Armenian propaganda was mostly based on the 
image of the Armenian victim victimized by the cruelty of Turks. The events of 1915 and the 
systematic massacre of Jews in Hitler’s Germany during the World War II were considered equal, 
and it was claimed that the Armenian genocide in the Ottoman Empire inspired Hitler. Turkey’s 
endeavors to counter this propaganda under the coordination of the Ministry of Foreign Affairs failed 
and the diaspora activities could not be ended. 
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Giriş 

Bir ulusun veya inanç grubunun anayurt dışında kalan kısmı için kullanılan diaspora 
kavramına ilk olarak eski Yunan’da tesadüf edilmektedir. Kavramın daha sonraki dönemlerde 
en yaygın kullanım konusu ise M.Ö. 586’daki “Babil Esaretinden” sonra tüm dünyaya dağılan 
Yahudiler olmuştur. Günümüzde dünyanın pek çok yerinde diaspora toplulukları mevcut 
olmakla birlikte, Yahudiler gibi “kavimsel kimliklerini” kaybetmeden, var olmaya devam 
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edebilen halk sayısı oldukça sınırlıdır. Bu ender diasporalardan biri de hiç şüphesiz 
Ermenilerdir1.  

Ermeni diasporasının I. Dünya Savaşı öncesi, savaş dönemi ve sonrası olmak üzere üç 
gelişim safhasının var olduğu söylenebilir2. Savaş öncesi dönemde Ermeni diasporasının en 
önemli toplanma yeri Amerika’ydı. Hiç kuşkusuz 19. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren 
Anadolu’ya gelmeye başlayan Amerikalı Protestan misyonerlerin bunda önemli etkisi vardı. 
Nitekim Anadolu’nun en ücra köşelerine kadar giderek Ermeniler üzerinde yoğunlaşan bu 
misyonerlerin etkisiyle pek çok Ermeni genci eğitim amacıyla Amerika’ya göç etmiştir3. 
Amerika’ya giden ikinci Ermeni grubunu ise küçük esnaf, sanatkâr ve köylü sınıfı oluşturdu. 
Tarım ve sanayi alanındaki gelişmeler sonucu oluşan iş gücü ihtiyacına karşılık Anadolu’dan 
Amerika’ya giden bu Ermeniler daha sonra yakınlarını da yanlarına almışlardır. Üçüncü grup 
ise 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren beliren Ermeni isyanları ile birlikte siyasi sebeplerle 
Anadolu’dan kaçmak zorunda kalan şehirli zengin tüccar ile ihtilalci dernek üyelerinden 
oluştu. Bu grup sadece Amerika’ya değil İran, Mısır, Rusya ve Avrupa’ya da göç etti4. 
Dolayısıyla savaş öncesi dönemde Ermeni diasporasının oluşumunda eğitim, ekonomik ve 
siyasi nedenler başat rol oynamıştır. 

Savaş dönemine gelindiğinde ise bilindiği üzere Osmanlı Devleti güvenlik saikıyla bir 
“sevk ve iskân kanunu” çıkarmış ve bu kanun kapsamında önemli miktardaki bir Ermeni 
nüfusu Anadolu’nun güneyine nakletmiştir. Ancak sevk edilen Ermenilerin büyük bir kısmı 
yeni iskân mıntıkalarında kalmak istememiş, buradan Kafkasya’ya, Suriye’ye, Yunanistan’a, 
Bulgaristan’a, Fransa’ya ve ABD’ ye göç etmişlerdir5.  Bu göçler Ermeni diasporasının ikinci 
gelişim safhasının tamamlanması açısından önem arz etmektedir. 

İki savaş arasındaki dönemde de Ermenilerin göç hareketliği devam etmiştir. Nitekim 
daha Türk Milli Mücadele döneminde Anadolu’nun güneyinde Fransız işgal kuvvetleri ile 
işbirliği halindeki Ermeniler, Fransızların 1921 yılından itibaren bölgeden çekilmeye 
başlaması ile birlikte Anadolu’yu terk ederek, Suriye ve Fransa’ya göç etmişlerdir. Yine 
bundan sonraki dönemlerde Ermeni göç hareketliliği devam etmiş, özellikle Ortadoğu’dan 
Avrupa ve Amerika’ya göçler meydana gelmiş ve böylelikle Ermeni diasporasının gelişim 
safhaları tamamlanmıştır. 

Ermeni araştırmacı Panossian, tüm bu göç hareketliliği sonucu 1920’lerin ortaları itibari 
ile Ortadoğu’da 300, Balkanlarda 300, K. Amerika, Avrupa ve Avustralya’da 250-300 bin 
kadar Ermeninin yaşadığını ifade etmektedir6. Toplam bir milyon civarındaki bu diaspora 
Ermenileri 1920’lerden itibaren bulundukları ülkelerde “Türkiye düşmanlığından beslenen bir 
husumetle” dernek ve cemiyetler oluşturmuşlar ve bunlar vasıtasıyla 1915 olaylarının soykırım 
olarak tanınması için gayret sarf etmişlerdir. İşte mevcut çalışmanın ana teması da tüm bu 
gayretlerin 1965 yılına dair izdüşümlerini tespit etmektir. 1965 yılı sözde “soykırımın”, diğer 
bir ifadeyle “1915 tehcirinin” ellinci yıl dönümüne tekabül etmesi nedeniyle diaspora 
tarafından oldukça önemsenmiş ve ayrıntıları aşağıda görülebileceği üzere pek çok etkinlik 
düzenlenmiştir. Bu ellinci yıl dönümü etkinliklerine geçmeden önce diasporanın 1965’e 
kadarki çalışmalarına kısaca temas etmekte fayda vardır. 
																																																													
1 Gerard J. Libaridian, Ermenilerin Devletleşme Sınavı, Bağımsızlıktan Bugüne Ermeni Siyasi Düşünüşü, Çev: Alma 
Taşlıca, İletişim Yayınları, İstanbul 2001, s. 166. 
2 Hüseyin Çallıkoyak, Diaspora’da Ermeni Kimliği Paris ve Halep Örneği, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2005, s. 21. 
3 Seçil Akgün, “Amerikalı Misyonerlerin Ermeni Meselesindeki Rolü”, Atatürk Yolu, Mayıs 1998, s. 1. 
4 Hasan Babacan, Ermeni Sorunu Üzerine Makaleler, Afyonkarahisar 2007, s. 21-22. 
5 Cemalettin Taşkıran, “Ermeni Diasporası”, Dünden Bugüne Ermeni Meselesi Sempozyumu, Konya 2003, s. 116. 
6 Sedat Laçiner, Ermeni Sorunu, Diaspora ve Türk Dış Politikası, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu 
Yayını, Ankara 2008, s. 87. 
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A. Diasporanın 1923-1964 Dönemindeki Faaliyetleri    

Diaspora Ermenileri 1920’lerin başlarından itibaren bulundukları ülkelerde dernek ve 
cemiyetler oluşturarak hemen propaganda çalışmalarına girişmişler ve çevrelerindeki insanları 
bir “soykırıma” uğradıklarına inandırmaya çalışmışlardır. İlk zamanlardaki bu çalışmaların 
yekpare ve etkin bir biçimde yürütüldüğünü söylemek zordur. Bu durumun en önemli sebebi 
ise hiç kuşkusuz Ermenilerin Taşnak, Hınçak ve Ramgavarlar biçiminde gruplara bölünmüş 
olmalarıdır7.   

Bu bölünmüş tabloya rağmen diasporanın bu dönemde Türkiye karşıtı fikir ve eylemlere 
destek verdiği ve hatta bu kapsamda bazı gruplarla ve ülkelerle işbirliğine gittiği dikkatleri 
çekmiştir. Nitekim 1930’larda Ortadoğu’daki diasporanın Kürtlerle birlikte hareket ederek, 
Hoybun Cemiyeti üzerinden  “Ermenilik davasını” dillendirmeye çalışması8, II. Dünya Savaşı 
yıllarında Sovyetlerin Türkiye’den toprak talebinin Avrupa’daki diaspora tarafından şiddetle 
desteklenmesi bu hususta ilk akla gelen örneklerdir.  

İkinci Dünya Savaşı sonrasına gelindiğinde ise Ermeni diasporasının ilk zamanlardan 
farklı olarak gruplaşmalardan arınmaya çalıştığı ve hatta Fransa ve Amerika gibi yerlerde 
geniş çaplı örgütlenmelere gittikleri tespit edilmektedir9. Ancak bu örgütlenme çabalarına 
karşın, diaspora savaş sonrası oluşan konjonktürel ortam nedeniyle propaganda faaliyetlerini 
batı kamuoyunda çok da fazla gündeme getirme şansı bulamadı. Nitekim savaştan sonra 
Türkiye’nin ABD ile iyi ilişkiler içine girmesi, Kore’ye asker göndermesi, Batı bloğunu 
seçerek Sovyet tehdidine karşı ABD politikalarının savunucusu ve hatta “ileri hamlecisi” 
konumuna gelmesi ile Türkiye aleyhindeki bir propagandanın fazla dikkat çekmeyeceğini 
düşünen diaspora, Türkiye karşıtı argümanlarını gündeme getirmemiştir. Bu dönemde 
propaganda konusunda adeta sessizliğe bürünen diaspora, fırsat kollamayı tercih etmiştir10. 

B. 50. Yıldönümünü “Anma” Etkinlikleri 

Diaspora 1960’ların başına gelindiğinde SSCB ve ABD ilişkilerinin göreli yumuşama 
dönemine girmesi ve de Türkiye’nin Yunanistan’la sorunlar yaşamaya başlaması ile oluşan 
uluslararası ortamı hareket geçmek için ciddi bir fırsat olarak görmüştür. Nitekim 1964 
yılından itibaren Lübnan’da, ABD’de, Fransa’da ve Güney Amerika ülkelerinde neredeyse 
tüm Ermeni örgütleri “1915 tehciri”, “katliamı anma toplantıları” gibi çeşitli gerekçelerle 
hareket geçmişler ve 24 Nisan 1965’te dikkat çekici boyutlarda pek çok dini tören, toplantı ve 
gösteri tertip etmişlerdir11.   

1. Lübnan’daki Etkinlikler 

1960’ların başı itibariyle diasporanın en önemli faaliyet sahalarından biri olarak dikkati 
çeken Lübnan’da, Katogikos I. Horen’in de katkılarıyla Türkiye aleyhinde basın üzerinden 
ciddi bir propaganda yürütülmeye başlandı12. Nitekim ilk olarak 1964’te, Beyrut’ta çıkan 
Zartong adlı günlük bir gazetede “Büyük Rüyanın İzlerinde Ermeni Meselesinin Tarihine 
Bakış” başlığı altında bir yazı, tefrika halinde 72 sayı olarak neşredildi. Yazı işleri müdürü 
Kersam Aharronyan imzalı bu yazı dizisinde, Ermeni tarihinden özet olarak bahsedildikten 
sonra esas olarak 1915 olaylarına temas edilmekteydi. Tamamıyla “Türk”  düşmanlığı üzerine 

																																																													
7 Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Belge Yayınları, İstanbul 1976, s. LXXXVI-LXXXVII. 
8 Ermeni Hoybun işbirliği için bkz. Azmi Süslü, “Rum-Ermeni-Hoybun İşbirliği ve Anadolu’daki Toplu Mezarlar”, 
Kıbrıs’ın Dünü Bugünü Uluslararası Sempozyumu (28 Ekim-2 Kasım 1991, Ankara 1993, s. 146-167. 
9 Uras, Tarihte Ermeniler ve…, s. LXXXVIII-LXXXIX. 
10 Uras, Tarihte Ermeniler ve…, s. XC, XCI. 
11 Uras, Tarihte Ermeniler ve…, s. XCII-XCIII. 
12 Uras, Tarihte Ermeniler ve…, s. XXXII. 
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bina edilen yazı dizisinde, beklenebileceği üzere İttihat ve Terakki’nin savaş şartlarından 
istifade ile Anadolu’daki Ermeni nüfusu yok etmeye çalıştığı iddiası dile getirilmekteydi. 
Yazıda, 24 Nisan 1915’te yapılan tutuklamaların “soykırımın” ilk safhasını oluşturduğu, 
sonrasındaki sevk ve iskân uygulamasıyla da “soykırımın” tüm aşamalarıyla tamamlandığı 
savı ileri sürülmekteydi13. Bu yazı dizisi Ağustos 1964’te kitap haline getirilerek, iki baskı 
halinde toplam 4 bin adet olarak ayrıca basılmıştır14. 

Basın üzerinden yürütülen Türkiye aleyhtarı bu propagandayı daha etkin bir hale 
dönüştürmek amacıyla 1965 yılı başlarında Beyrut’ta 15 kişilik karma bir komite teşkil edildi. 
Üyelerinin çoğunluğunu Hınçak ileri gelenlerinin, gerisini ise zengin Ramgavarlar ve 
müstakillerin oluşturduğu bu komitenin ilk önemli çalışması ise “Nairi” isimli gazeteyle 
birlikte ücretsiz olarak dağıtılan renkli bir broşürdü. Bu broşürde Türkiye haritasının yarısı 
başka bir renge boyanmış ve bu kısım Ermenistan’ın bir parçası olarak gösterilmişti15.  

Söz konusu komite ilerleyen günlerde, özellikle de Nisan ayına doğru çalışmalarını 
yoğunlaştırarak, Ermeni iddialarının ve taleplerinin Beyrut gazetelerinde sıkça yer almasını 
sağladı. Pek çok Beyrut gazetesi Ermenilerin 24 Nisan’da yapacakları yürüyüşe müsaade 
edilmesini istemekte, yayınladıkları bazı röportaj, fotoğraf ve haritalarla “soykırım” tezini 
desteklemekteydiler. Nitekim Beyrut’ta çıkan “Lisan’ül Hal” adlı gazetede Cıbran Hayk imzalı 
bir yazıda konuyla ilgili şu ifadelere yer verilmişti. “Bizler Ermeni yürüyüşüne müsaade 
edilmesini istiyoruz. Barışçı yollarla ölülerini anmak isteyen Lübnanlı Ermenilerin kendi 
isteklerinde serbest bırakılmasını istiyoruz. Üstelik bütün resmi ve milli heyetlerin ve bütün 
cemaatlerin Ermeni kardeşlerimizin bu münasebetle tutacakları mateme, yapacakları yürüyüşe 
katılmalarını istiyoruz”16. 

Beyrut’ta çıkan “Le Soir” isimli bir Fransız gazetesi ise 16 Nisan tarihli sayısında tam iki 
sayfasını “Ermeni Meselesine” ayırarak, Fransa’daki Ermeni Etüd Merkezinden temin ettiği 
broşürlerden iktibaslar yapmakta “soykırım” iddialarına destek vermekteydi17. Yine aynı 
günlerde Beyrut gazeteleri Beyrut Amerikan Üniversitesi profesörlerinden Şavars Tarikyan ile 
yapılan mülakatı yayınlamaktaydı. Bu mülakatta Prof. Tarikyan Ermenilerin Türkiye’den 
isteklerini tanınma, tazminat ve toprak olarak sıralamakta, toprak talebini de şu şekilde 
detaylandırmaktaydı: “… Kanaatimce Kars ve Ardahan şimdilik bu ihtiyacı karşılayabilir. Evet 
Trabzon Ermenilere ait değildir, fakat iktisadi zorunluluklarla Karadeniz’de bir de liman 
bulundurmak zorundayız …”18.    

Ermeniler Lübnan’da gazetelerin yanı sıra afişleri de propaganda aracı olarak 
kullanmaktaydılar. Nitekim 1965 yılı başlarında neredeyse tüm Lübnan’da dağıtılan bir afiş 
oldukça dikkat çekiciydi. Kartpostal büyüklüğündeki bu el afişinin kapak kısmında yıkık 
kiliseler, ağaçlarda asılı adamlar, dul ve öksüz oldukları belirtilen kadın ile çocuk resimleri, iç 
sayfalarda ise nerdeyse Anadolu’nun yarısını Ermeni toprağı olarak resmeden haritalar 
bulunmaktaydı. Afişin son sayfasında ise büyük puntolarla “1915 yılında bir buçuk milyon 
masum Ermeni Türkler tarafından katledilmiş ve vatanları alınmıştır. 1965 yılı bu unutulmaz 
facianın 50. Yıl dönümüdür. Ermenilere ait topraklar Türk işgalinden kurtarılmalı ve hakiki 
sahiplerine iade edilmelidir” ifadesi yer almaktaydı19. 

																																																													
13 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), 121.11.00.02/37.186.1. 
14 BCA, 121.11.00.02/37.186.1. 
15 BCA, 121.11.00.02/37.186.1.  
16 BCA, 121.11.00.02/37.186.1. 
17 BCA, 121.11.00.02/37.186.1. 
18 Cumhuriyet, 17 Nisan 1965, s. 1, “Lübnanlı Ermeniler İşi Azıtmaya Başladı”. 
19 BCA, 121.11.00.02/37.186.1. 
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Propaganda çalışmalarını bu şekilde yürüten Ermeniler, bir yandan da 24 Nisan’da 
yapılması planlanan gösteri yürüyüşü için hükümetten izin koparmanın telaşı içerisindeydiler.  
Nitekim bu kapsamda Mart ayı sonlarında Lübnan Parlamentosundaki 53 kişilik çoğunluk 
grubu içinde yer alan 4 Ermeni milletvekili,20 Lübnan Başbakanı Hüseyin Uveyni’den 
yapılacak gösteri ve yürüyüşler için izin istedi21. Ermeni milletvekilleri aynı talebi Nisan ayı 
başlarında Lübnan İçişleri Bakanı Takiyeddin Sulh’la yaptıkları görüşmede yinelediler. Ancak 
tüm bu temaslar istenen sonucu vermedi. Çünkü Lübnan Hükümeti, sokak gösterisi ve 
yürüyüşlerini yasaklayan bir kararnameyi gerekçe göstererek gerekli izni vermedi. Hükümet 
ayrıca Lübnan’daki 24 Nisan etkinliklerinin Beyrut stadyumunda yapılacak bir dini tören ve 
mitingle sınırlı olacağını da hükme bağladı22.  

Sokak gösterileri ve yürüyüş için gerekli iznin alınamaması üzerine tüm çalışmalar 
stadyumda yapılacak dini tören ve mitinge kanalize edildi. Öncelikli hedef yoğun bir katılımın 
sağlanmasıydı. Nitekim bu kapsamda ilk olarak mitingi hazırlamakla görevli komiteye aşırı 
sağdan, aşırı sola tüm Ermeni teşekküllerinin katılımı sağlanmaya çalışıldı. Ardından binlerce 
pankart ve afiş hazırlanarak, bunların Beyrut’taki mağazaların vitrinlerinde ve umuma açık 
yerlerde teşhir edilmesi sağlandı23. Tüm bunların yanı sıra hükümet nezdinde girişimlerde 
bulunularak, bütün Ermeni memurların mitinge katılımını temin etmek üzere 24 ve 25 Nisan 
günleri için izinli sayılması hususunda bir karar çıkartıldı24. 

Tüm bu hazırlıklar sonunda 24 Nisan günü Beyrut stadyumunda bir dini tören ve miting 
gerçekleştirildi. Türk basınına göre sadece 20 bin25, Amerikan basınına göre ise 50 bin 
kişinin26 katıldığı etkinliğe Lübnan İçişleri, Adalet ve Bayındırlık bakanları ile birçok 
milletvekili iştirak etti. Dini tören ve miting radyo ve televizyon kanalları vasıtasıyla canlı 
olarak yayınlandı. Etkinlik boyunca yapılan konuşmalarda bekleneceği üzere Ermenilerin 
Türkler tarafından “vatanlarından” kovuldukları, “soykırıma" tabi tutuldukları iddiası 
yinelendi. Konuşmalarda ve dağıtılan broşürlerde Doğu Anadolu’nun Ermenistan’ın bir 
parçası olduğu ileri sürülerek, bu bölgenin Ermenistan’a verilmesi talebi dile getirildi. Miting 
yapılan konuşmaların ardından sona erdi27.  

2. ABD’deki Etkinlikler   

1960’lı yılların başı itibariyle Amerika’da en fazla dikkat çeken Ermeni örgütleri 
Taşnaklar ve Ramgavarlar’dı. Ramgavarlara nazaran daha teşkilatlı bir görüntü veren 
Taşnakların merkezi Boston’da bulunuyordu. Taşnakların burada beş bine yakın faal üyesi 
mevcuttu. Aşırı milliyetçi refleksleriyle dikkat çeken bu Taşnak gurubunun başında, 
“Hayranik” adlı Ermenice gazetenin editörlüğünü de yürüten, Tarpuian adlı bir kişi 
bulunmaktaydı. Boston’daki Taşnakların dünyanın değişik bölgelerindeki Ermenilerle sıkı 
biçimde irtibatlı olmaları ve özellikle de Beyrut Taşnaklarıyla ilişkileri dikkat çekici 
boyutlardaydı28.  

ABD’deki bir diğer Ermeni grubu olan Ramgavarlar ise Taşnaklardan daha kalabalık 
olmalarına rağmen, teşkilatlı olarak hareket etme noktasında sıkıntı yaşamaktaydılar. Siyasi 
																																																													
20 BCA, 121.11.00.02/37.186.1. 
21 Milliyet, 30.03.1965, s. 4, “Ermeniler Türkiye Aleyhinde Büyük Bir Gösteri Hazırlıyor”. 
22 Cumhuriyet, 10 Nisan 1965, s. 1, “Lübnan Emniyet Konseyi Gösteriye İzin Vermedi”; Ulus, 18 Nisan 1965, s. 1., 
“Lübnan’da Ermeniler Törenleri İptal Ettiler”. 
23 Milliyet, 11.04.1965, s.1.; Cumhuriyet, 11 Nisan 1965, s. 1. 
24 Cumhuriyet, 23 Nisan 1965, s. 1, “Lübnan Hükümeti Beyrut Ermeni Mitingine İzin Verdi”. 
25 Akşam, 26 Nisan 1965, s. 1.; Cumhuriyet, 26 Nisan 1965, s. 1. 
26 New York Times, 26 April 1965, “Massacre of Armenians by Turks Comemorated”. 
27 Akşam, 26 Nisan 1965, s. 1.; Cumhuriyet, 26 Nisan 1965, s. 1. 
28 BCA, 121.11.00.02/37.186.1. 
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ihtiras gütmeyen ve mutedil bir görüntü sergileyen Ramgavarların, Taşnaklarla arası iyi 
değildi. Ramgavarlar Amerika’da “American General Benevelent Union” adında bir cemiyetin 
çatısı altında toplanmış durumdaydılar29. 

ABD’deki “50. yıl dönümü” etkinlikleri ile ilgili hazırlıklar daha çok Taşnaklar tarafından 
organize edilmiştir. Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinin edindiği bilgilere göre 
Taşnaklar, Amerika’nın muhtelif yerlerinde törenler yapmak için 1965 yılı başından itibaren 
çalışmalara başlamışlar ve ilk olarak propaganda faaliyetlerine mali kaynak yaratmak üzere, 
önemli miktarda bir para toplamışlardı30. 

Taşnaklar bu topladıkları paralarla Amerikan kamuoyunu etkilemek üzere bazı 
propaganda malzemeleri vücuda getirmeye çalıştılar. İlk olarak “Türk mezalimi” başlığı 
altında 120 sayfalık bir kitap çıkaran Taşnaklar, ardından “Time” dergisi ebat ve tipinde 80 
sayfalık bir broşür hazırladılar. Türkler tarafından yapıldığı iddia olunan “katliam” resimleri ve 
yazıların yer aldığı broşürde, bağımsız bir Ermeni devletinin teşkili hususunda Birleşmiş 
Milletlere çağrı yapılmakta ve yardım talep edilmekteydi. Söz konusu broşür bütün senatörler, 
kongre ve üniversite mensupları ile basın, radyo ve televizyon temsilcilerine ve de üst düzey 
bürokratlara gönderilmiştir31. 

Taşnaklar tüm bu yayın faaliyetlerinin yanı sıra bazı sahne etkinlikleri vasıtasıyla da 
propaganda yürütmekteydiler. Nitekim bu kapsamda “Daredevils of Sassoun”  (Sason’un 
Gözüpek İnsanları) isimli drama niteliğindeki tiyatro eseri,  1965 yılı başından itibaren pek çok 
şehirde sahnelenmiştir. Leon Surmelan adlı bir Ermeni tarafından kaleme alınan eser, bir başka 
Ermeni Paul Sagsoorian’ın yönetiminde seyirciyle buluşmaktaydı32. Adından da 
anlaşılabileceği üzere bu eserde II. Abdülhamit döneminde Sason bölgesinde Osmanlı 
Devleti’ne karşı ayaklanan Ermenilerin sözde kahramanlıkları anlatılmaktaydı. 

Anma etkinliklerinin yapılacağı Nisan ayına gelindiğinde Ermeni propagandasının dozu 
daha da arttı ve artık yerel ve ulusal nitelikteki gazetelerde Türkleri ve Türkiye’yi kötüleyen, 
“soykırım” tezlerini destekleyen yorum ve haberler sıkça yer almaya başladı. Bu konudaki en 
dikkat çekici örnek ise New York Times’in 4 Nisan 1965 tarihli nüshasında “Editöre mektup” 
başlığı altında Rensselae Polytechnic Enstitüsü’nden Prof. V. L. Parsegian adlı Ermeni 
tarafından kaleme alınan bir yazıydı. Prof. Parsegian bu yazıda, tarihte insanların “sistematik 
olarak yerlerinden kovulmaları ve soykırıma uğratılmaları” konusunda ilk önemli deneyimi 
Ermenilerin yaşadığını iddia etmekte ve böylelikle Osmanlı Devletini insanlık suçu işlemekle 
itham etmekteydi. Parsegian bu iddialarını şu ifadelerle oldukça farklı bir noktaya da 
taşımaktaydı:  

“…Sadece 50 yıl önce “baskıcı” İttihat ve Terakki Hükümeti Türkiye’de 
yaşayan Ermenileri yok etmeye resmen karar verdi. Neredeyse iki milyon 
kadın, erkek ve çocuk bu kötü kaderi yaşadı. Hitler sonradan bu Türk 
örneğini onayladı ve tatbik etti. İlk soykırım programını Türkler tatbik etti… 
Günümüzde ABD milyon dolarlık yardımlarıyla Türkiye’nin ümitsiz 
ekonomisine yardım ediyor ve bu cesaretlendirmeyle Türkiye kendi 
tarihindeki büyük suçu inkâr ediyor…”33  

																																																													
29 BCA, 121.11.00.02/37.186.1. 
30 BCA, 121.11.00.02/37.186.1. 
31 BCA, 121.11.00.02/37.186.1. 
32 New York Times, 7 February 1965. 
33 New York Times, 4 April 1965, “First Genocide Program”. 
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Görüldüğü üzere Parsegian bu ifadelerle “soykırım” suçunu ilk olarak Türklerin işlediğini 
ve Hitler’in de bunu örnek aldığını iddia ederek, “Yahudi soykırımı” konusunda oldukça 
hassas olan Amerikan kamuoyuna Türkiye ve Türkler aleyhine mesajlar göndermeye 
çalışmaktaydı. Parsegian ayrıca Türkiye’ye yapılan mali yardımlarla, Türkiye’nin “suçunu 
inkâra” cesaretlendirildiği şeklinde bir iddia ile ABD yönetimlerini de üstü kapalı bir biçimde 
eleştirmekteydi. 

Bu ve buna benzer yazılarla Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalışan Ermenilerin 
bekledikleri 24 Nisan günü gelip çattı. “Anma” etkinlikleri Ermenilerin yaşadığı her kentte bir 
şekilde icra edildi. Ermeniler arasındaki gruplaşmalar ve fikir ayrılıkları törenlere yansıdı. 
Ramgavarlar Taşnaklardan farklı olarak, anma toplantılarında her hangi bir konuşma 
yapmaksızın, sadece Schuman’ın “ölüm” isimli eserini çaldılar34. Buna karşılık Taşnaklar ise 
gösteri yürüyüşleri, dini törenler ve konuşmalar yaptılar. En dikkat çekici etkinlikler ise New 
York’ta icra edildi. Nitekim buradaki etkinlikler yapılan planlama çerçevesinde önce her 
kilisede yapılan sabah ayinleri ile başladı. Sabah ayinlerinden sonra yaklaşık 2 bin kişi St. 
Illuminator Ermeni Katedralinden hareketle kortej eşliğinde, Madison Square Park’taki 
“Sonsuz Işık” anıtına doğru yürüyüşe geçti. Yaklaşık iki saat boyunca yürüyen Ermeniler 
ellerinde “Türkiye Soykırım Suçlusu, Cezalandırılmadı, Pişman Değil”, “Türkiye Soykırımın 
Yaratıcısı”, “Ermeni Toprağı Türkiye Tarafından Gaspedildi” yazılı dövizler taşıyordu. 
“Sonsuz Işık” anıtında yapılan konuşmalardan sonra kalabalık toplu halde dini tören için 
Riverside Kilisesine hareket ederek, burada Piskopos Hrant Khatchadourian’ın yönetiminde 
bir ayin gerçekleştirdi. Yoğun katılımlı bir diğer ayin ise St. Mary Kilisesi’nde Başpiskopos 
Sion Manuogian nezaretinde yapıldı35.     

New York’taki etkinlikler bunlarla sınırlı kalmadı. 24 Nisan akşamı “soykırımda ölen 
Ermenilerin hatıralarını yad etmek” üzere Philarmonic Salonu’nda bir konser tertip edildi. Carl 
Carpetian isimli bir Ermeninin yönetimindeki konserde, ülkenin tanınmış tenor ve sopranoları 
sahne aldı36.  

Tüm bu etkinliklerin yanı sıra Ermeniler, Amerikan Kongresi ve eyalet meclislerinde 
nüfuzlarını kullanarak, “soykırım” iddialarının resmi ağızlardan dillendirilmesi hususunda 
yoğun çaba sarf ettiler. Nitekim bu çabaların bir sonucu olarak California ve Massachussetts 
eyalet meclislerinde 24 Nisan “anma” törenleri için beyannameler çıkarıldı, senato ve 
kongrede sözde Ermeni katliamı için konuşmalar yapıldı. Ermeniler yine ayrıca New Jersey 
eyaletinin Emerson kasabasında “İhtiyarlar Yurdu”nun bahçesine bir anıt dikilmesini 
sağladılar. Mahalli idarecilerin de katılımıyla açılan bu anıtın hemen altında “1915-1918 
yıllarında Türkler tarafından katliama tabi tutulan 2 milyon Hıristiyan Ermeninin hatırasına” 
ibaresi yer almaktaydı. Bu, ABD’deki ilk Ermeni anıtı olarak tarihe geçecektir37.     

3. Fransa’daki Etkinlikler 

1965 yılı itibariyle Fransa’da 80 bin Ermeninin yaşadığı tahmin edilmekteydi. Çoğu 
Fransız tabiiyetine geçmiş olan bu Ermenilerin bir kısmı Katolik olup, çoğunluğu Gregoryan 
kilisesine bağlıydı. Başta Paris ve Marsilya olmak üzere Fransa’nın büyük şehirlerinde 
toplanmış olan Ermenilerin kiliseleri, okulları ve gazeteleri vardı38. 

																																																													
34 BCA, 121.11.00.02/37.186.1. 
35 New York Times, 25 April 1965, “Armenians Mark a Tragic 1915 Day”. 
36 New York Times, 26 April 1965, “Concert Honors Armenians Massacred by Turks”. 
37 Uras, Tarihte Ermeniler ve…, s. LXVI. 
38 BCA, 121.11.00.02/37.186.1. 
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25 bin kişiyle en yoğun Ermeni nüfusu bünyesinde barındıran Paris’te faaliyetleriyle 
dikkati çeken iki örgüt mevcuttu. Bunlardan biri “Ermeni Kültür Merkezi”, diğeri ise daha 
önce Fransız ordusunda gönüllü hizmet etmiş kişilerce kurulmuş olan “Eski Ermeni 
Muharipleri Derneği”ydi. İşte Fransa’daki 50. yıl dönümü etkinlikleri bu iki örgüt tarafından 
organize ediliyordu39. 

“Anma” etkilikleri ile ilgili hazırlıklar ve propaganda çalışmaları tüm dünyada olduğu 
gibi burada da Nisan ayı başlarından itibaren ivme kazandı. Hazırlanan el ilanları ve broşürler 
Paris’te dağıtılmaya başlandı. Basının bu konuya ilgisini çekmek üzere “Eski Ermeni 
Muharipleri Derneği” bir biri ardına basın bilgilendirme toplantıları yaptı. Toplantılarda basın 
mensuplarına “muhtıra” adı altında bir metin dağıtılmakta ve bu metin aynı zamanda sesli 
biçimde dernek başkanı Bargırcıyan tarafından okunmaktaydı. Nitekim 20 Nisan tarihli 
toplantıda dağıtılan “muhtıra”da Lozan Barış Antlaşması “yüz karası” olarak nitelendirilmekte, 
Ermenilerin “soykırıma” maruz kaldığı iddia edilmekte,  “soykırım suçlularının”, yani 
Türklerin “henüz cezalandırılmadığı” ve bunun da “medeni dünyanın vicdanına yük olduğu” 
belirtilmekteydi. Muhtırada son olarak Türkiye’den “tamir ve tazmin talepleri” adı altında para 
ve toprak istenmekteydi40. 

Basını etki altına almaya yönelik bu toplantıların ardından, doğal olarak basında da 
Türkiye aleyhinde yazılar, haberler ve yorumlar eksik olmamaya başladı. Özellikle Le Monde 
gazetesinin 24 Nisan günlü nüshasının birinci sayfasında yer alan “Türkiye’de Ermenilerin 
Katliamı” başlıklı yazı oldukça dikkat çekiciydi. Doğu Dilleri Okulu’ndan Profesör Frederic 
Feydit tarafından kaleme alınan iki bin kelimelik bu yazıda, İttihat ve Terakki liderleri 
“Hitlerin üstadı” olarak nitelendirilmekte, Sevr Antlaşmasının tanıdığı Ermeni devletine 
Vahdettin’in değil Atatürk’ün mani olduğu ifade edilerek, bu duruma duyulan öfke dile 
getirilmekteydi41.  

Propagandaya yönelik tüm bu çalışmalar sonunda 24 ve 25 Nisan günleri “Bir buçuk 
milyon Ermeninin katledilmesinin 50. yıl dönümü” adı altında Paris’te bazı etkinlikler icra 
edildi. Önce 24 Nisan günü öğleden sonra Ermeni Kilisesinde Monsenyör Manukyan 
idaresinde dini bir ayin gerçekleştiren “Eski Ermeni Muharipleri”, ardından heyet halinde 
Champ Elysees’den geçerek, önlerinde bayraklarla “Zafer Abidesindeki” “Meçhul Asker 
Anıtına” çelenk koydular42. Ertesi gün ise iki bin kadar Ermeni, Playel salonunda bir toplantı 
gerçekleştirerek, Sevr Antlaşmasından bahisle bir Ermeni devletinin kurulmasını ve 1915 
olaylarında ölenlerin ailelerine Türkiye tarafından tazminat ödenmesi istediler43.  

4. Yunanistan’daki Etkinlikler   

Yunanistan’daki etkinlikler 1960 yılında kurulan “Ermeni Cemaati Komitesi” tarafından 
organize edildi. Etkinlikler ilk olarak 24 Nisan’da Atina’da Theotokos Kilisesinde bir araya 
gelen iki bin Ermeninin katıldığı bir dini törenle başladı ve gün boyu devam etti. Dini tören 
sonrasında bir grup Ermeni, ellerinde “Jenosidin Mucidi Türklerdir”, “İki Milyon Ermeninin 
Yok Edilmesini Unutmayacağız” yazılı dövizlerle “Meçhul Asker Abidesine” giderek çelenk 
koydular44. 

																																																													
39 BCA, 121.11.00.02/37.186.1. 
40 Milliyet, 22.04.1965, s. 4, “Ermeniler Paris’te Gösteri Tertipledi”. 
41 Milliyet, 22.04.1965, s. 4. 
42 Milliyet, 26 Nisan 1965, s. 1.; Milliyet, 22.04.1965, s. 4. 
43 Milliyet, 27.04.1965, s. 4, “Fransız Ermeniler Bir Devlet ve Tazminat İstiyor”. 
44 Uras, Tarihte Ermeniler ve…, s. LIII. 
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Atina’daki etkinliklerin bir diğer adresi ise Panasos Derneğiydi. Yunanistan Başbakanlık 
Basın İlişkileri Müsteşarı M. Vardinoyannis’in de katıldığı törende söz alan Ermeni 
“Başmandriti” Keşişyan, Yunan ve Ermeni milletlerinin dost olduğunu ve ortak maceralardan 
geçtiğini belirterek, Yunanistan’ın Ermeni davasına hizmet edeceğine olan inancını dile 
getirdi. Toplantıda hazır bulunan iktidar milletvekilleri de Yunan Ermeni dostluğundan 
bahisle, destek sözü verdiler. Yine ayrıca şehir meclisi üyelerinden Apostolatos, Atina’da bir 
caddeye “Ermenistan” adının verileceğini açıkladı45. 

Aynı gün “Pontuslular” festivalinde bir konuşma yapan Yunan İçişleri Bakanı 
Tsirimokos, Keşişyan’ın destek talebini duymuşçasına şu ifadeleri kullandı. “Yurdunu 
kaybetmenin ne olduğunu bildiğiniz için Büyük Ermeni katliamının 50. yıl dönümünü de 
anmama izin vereceksiniz. O zamanlar asrımızın en feci jenosidi olan bu olaylar 30 yıl sonra 
Hitler tarafından Yahudiler aleyhine tekrarlanmıştır. Fakat nihayet bu ikinci jenosidin sonunda 
bir Nurnberg duruşması yapılmıştır. Bu jenosid için idamlar olmuş ve bugün ne olup bittiğini 
bilmemizi sağlamıştır. Böylelikle, dünyada barış ve medeniyetin yerleşmesi, jenosid 
vandallıklarına gidilmemesi için herkes mücadele etmek azmindedir”46. Bu ifadelerden de 
anlaşılacağı üzere Yunan İçişleri Bakanı Yunanistan’ın resmi görüşünü açıklamış, 1915 
olaylarını “soykırım” olarak kabul etmiştir.    

C. “Anma” Etkinliklerine Türkiye Ermenilerinin Tepkisi 

24 Nisan 1965’te dünyanın farklı coğrafyalarında diaspora Ermenileri dini törenler, 
yürüyüşler ve mitingler vasıtasıyla sözde soykırımın 50. yıldönümünü anarken, Türkiye’den 
toprak ve tazminat talebinde bulunmaktan da geri durmamaktaydılar. Türkiye aleyhtarı tüm bu 
etkinliklere, Türkiye’de yaşayan Ermenilerin ise tepki gösterdikleri tespit edilmektedir. 
Nitekim daha diasporanın organizasyon hazırlıkları ile meşgul olduğu dönemlerde, İstanbul’da 
çıkan Ermeni gazeteleri tepkilerini ortaya koymaya başladılar. Nitekim Jamanak gazetesi 
başyazarı Mardiros Koç 24 Mart 1965 tarihli yazısında bu konuya şu şekilde temas etmişti:  

“… Türk Ermeni vatandaşları Yunanlıların maksadına alet 
olmayacaklardır. Osmanlı İmparatorluğu devrinde acıklı hakikatlerden biri 
1915 tehciri olmuştur. Bundan dolayı birçok günahsız kimseler tehcir 
esnasında yoksulluk ve hastalık sebepleri ile vefat etmişlerdir. Tarihin bu 
acıklı vazifesi tedricen yabancı çevreler tarafından Osmanlı İmparatorluğuna 
ve daha sonra da Türkiye Cumhuriyetine karşı da istismar edilmiştir… 
Şimdiki dünyadaki tekmil milletlerle halklar el ele vererek iyi niyetlerle 
istikbalin teminine çalışırlarken zannederiz ki maziyi hatırlamak faydasız ve 
yersiz olur… Kin ve nefret her zaman için kayıba mahkûmdurlar. Muhakkak 
ki halklar ve milletler kendi kayıplarının hatıratını anmaya manen 
vazifelidirler. Fakat o matem duygularını başkalarına karşı istismar etmeye 
kimsenin hakkı yoktur..”47.  

Görüldüğü üzere Mardiros Koç yazısında, diasporanın eylemlerini bir Yunan tertibi 
olarak görmekte, olayların tarihe mal olduğunu ve unutulması gerektiğini ifade etmekteydi. 

1 Nisan tarihli Marmara gazetesinde Bedros Zopyan imzalı “Ermeni Cemaati Her 
Şüpheden Uzaktır” başlıklı yazıda da aynı konuya temas edilerek, Türk ve Ermenilerin 
kardeşlik bağları ile aynı vatanda yıllardır beraber yaşadıkları belirtilmekte ve diasporanın 
üzerindeki Rum ve Yunan etkisi şu cümlelerle ifade edilmekteydi: “…yabancılar Ermenileri 
																																																													
45 Uras, Tarihte Ermeniler ve…, s. LIV. 
46 Uras, Tarihte Ermeniler ve…, s. LIV. 
47 BCA, 121.11.00.02/37.186.1. 
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alet olarak kullanmak arzusundadırlar. Bugün Makarioslar, Kipriyanoslar Ermenileri tahrik 
ederek, onların hislerinden istifade etmek istiyorlar…”48. 

Ermeni gazeteleri ilerleyen günlerde “İstanbul Ermenileri Ne Diyor” başlığı altında 
muhtelif Ermeni vatandaşlarının konu ile ilgili düşüncelerine yer vermeye başladı. Örneğin 
Jamanak gazetesinin 2 Nisan tarihli nüshasında bazı Ermenilerin düşünceleri şu şekilde 
aktarılmıştı:  

“Dr. Vahe Aleksanyan: Taşradaki Ermenilerin matem ayini tertip 
edeceklerini esefle öğrendim. Zannederim ki bu olay kışkırtılmış bir zümre 
tarafından tertiplenmiş ki, bütün Ermeniler, bahusus T.C. Ermenileri 
tarafından da telin edilecek… Bütün dünya anlamalıdır ki Türkiye dahilinde 
yaşayan Türk Ermenileri Türk vatandaşları ile beraber sulh ve kardeşlik 
havası içinde yaşıyor… Bu fena düşüncelilerin emellerine biz alet olmayız… 
Yetvart Bezaz (Fabrikatör-Tüccar): Kıbrıs Hariciye Vekili Kipriyanu Kıbrıs 
meselesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne getirdiğinde mel’un 
fikrinin tahakkukunda Ermeni katliamı meselesini ortaya atarak, Türkiye’nin 
dünya milletleri gözünden düşmesini sağlamak istedi. Ne yazık ki dışarıdaki 
Ermeniler de Kipriyano’nun oyununa alet oldular. Osmanlı Devleti’nin 
hataları, onunla beraber tarihe karışmıştır. Bizler maksatlı böyle tertiplerden 
esef duyuyoruz. Türk-Ermeni vatandaşları arasında adavet tohumları 
serpmek istemiyoruz…”49 

Jamanak’a görüşlerini bildiren Ermeniler Dr. Aleksanyan ve Yetvart Bezaz ile sınırlı 
değildi. Gerek 2 Nisan tarihli nüshada ve gerekse de ertesi günlerdeki nüshalarda Ermeni 
toplumunun önde gelen kişileri yukarıdaki ifadelere paralel olarak görüşlerini aktardılar. 
Tüccar Takmor Kamer, Ermeni Mütevelli Heyeti Azası ve Çocuk Hastalıkları Mütehassısı Dr. 
Harutyun Draduryan, Belediye Konservatuvarı Müzik Şefi Jirayr Aslanyan, Karagözyan Okul 
Müdürü Ardaşez Parmaksızyan bunlardan sadece bir kaçıdır50.   

Türkiye ve Türkler aleyhine yürütülen kampanyaya basın yoluyla bu şekilde tepki 
gösteren Ermeniler, 24 Nisan günü Taksim Anıtına çelenk koyarak kitlesel nitelikte bir 
protesto eyleminde de bulundular. Ermeni cemaatini temsilen yüz kadar Ermeninin katıldığı 
eylemde eski senatörlerden Berç Turan ile Belediye Meclisi üyesi Agop Binyat birer konuşma 
yaparak, Türkiye’ye karşı yürütülen yıkıcı propagandayı telin ettiklerini ifade ettiler. Ardından 
Berç Turan anıt şeref defterine şu satırları yazdı. “Ölmez Atam, önderliğinde kurulan ve 
ilelebet payidar olacak aziz Türkiye Cumhuriyetinde Müslüman Türk kardeşlerimizle kader 
birliği ve beraberliği içerisindeyiz. İzindeyiz Atam. Sana minnet ve şükran borcumuzu, 
huzurunda saygı ile eğilerek sunarız. Türk Ermeniler”51. 

Diasporanın 24 Nisan etkinliklerine Türkiye Ermenileri Patriği Şnork Kalustyan da bir 
bildiri yayınlayarak tepki gösterdi. Türklerin ve Ermenilerin kardeşlik ve dostluk havası içinde 
yaşadıklarına dikkat çeken Patrik Kalustyan, Lübnan’daki Ermenilerin Türkiye aleyhinde 

																																																													
48 BCA, 121.11.00.02/37.186.1. 
49 BCA, 121.11.00.02/37.186.1. 
50 BCA, 121.11.00.02/37.186.1. 
51 Milliyet, 25 Nisan 1965, s. 1.; Umut Koldaş, “Springs of Hatred, Springs of Hope: 1965 Events, Diaspora Politics 
and Turkish Armenians”, Review of Armenians Studies, Number: 5, Volume: 2- 2003. 
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düzenledikleri mitingi ve orada kullanılan söylemleri asla tasvip etmediğini dile getirdi52. 
Patriğin yanı sıra İstanbul’daki bazı Ermeni kiliseleri de ayrıca tepkilerini ortaya koydular53. 

Tüm bu tepkiler bir bütün olarak değerlendirildiğinde Türkiye Ermenilerinin diaspora 
tarafından yürütülen kampanyayı tasvip etmedikleri, kampanyayı Yunanistan’ın Türkiye’ye 
karşı yürüttüğü provokasyonun bir sonucu olarak değerlendirdikleri, diasporayı da buna alet 
olduğu için ciddi biçimde eleştirdikleri dikkat çekmektedir.  

D. “Anma” Etkinliklerine Türkiye’nin Tepkisi 

24 Nisan 1965’te tüm dünyada “anma etkinlikleri” adı altında Türkiye aleyhinde ciddi bir 
propaganda eyleminde bulunulacağı bilgisi 1964 yılı sonlarında dış temsilcilikler vasıtasıyla 
Ankara’ya bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte hemen karşı tedbirler almak üzere Dışişleri, 
İçişleri, Turizm ve Tanıtma bakanlıkları ile Genelkurmay İstihbarat ve Milli Emniyet 
Hizmetleri başkanlıklarının da dahil olacağı bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Şubat ayı 
sonlarında oluşturulan komisyon, ilk toplantısını 15 Mart 1965 günü Dışişleri Bakanlığı’nda 
yaptı. Bu toplantıda başta Lübnan ve ABD olmak üzere pek çok ülkede yürütülen Türkiye 
aleyhtarı propaganda kampanyaları kapsamlı biçimde incelenerek, bunlara yönelik karşı 
tedbirler tartışıldı ve nihayetinde bir “zabıtname” düzenlendi. Bu “zabıtname” kapsamında da 
çalışmalara başlandı54. 6 Nisan’da ise yine Dışişleri Bakanlığı bünyesinde ikinci bir toplantı 
gerçekleştirilerek, o zamana kadar yürütülen çalışmalar gözden geçirildi ve bazı ilave 
tedbirlerin alınması kararlaştırıldı55. 

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan komisyonun çalışmaları ile ilgili tespit edilebilen 
bilgiler sadece bunlardan ibarettir. 15 Mart tarihli “zabıtname” ile 6 Nisan tarihli ek tedbirlerin 
içeriği tespit edilememiştir. Ancak buna karşılık Dışişleri Bakanlığı’nın 22 Şubat 1965’te 
İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği bir yazı, alınan tedbirlerle ilgili bize fikir verebilecek 
niteliktedir. Nitekim bu yazıda şu ifadelere yer verilmekteydi:  

“Bu mesele bakanlığımızda dikkat ve hassasiyetle takip edilmekte ve 
memleketimizin içinde bulunduğu şartlar muvacehesinde, Ermeni meselesi 
ile ilgili olarak polemiğe yer açabilecek tertiplerden dış teşkilatımızın uzak 
tutulmasına azami derecede itina gösterilmektedir. 

Ermenilerin aleyhimizde girişecekleri kampanyaya karşı alınacak 
mukabil tedbirler meyanında, bilhassa çok sayıda Ermeni topluluklarının 
bulunduğu Fransa, Amerika ve Ortadoğu ülkelerinde Ermeni 
vatandaşlarımız ile Türk dostu Ermeniler ve bu arada Ermeni cemaatleri 
üzerinde büyük tesirleri olan, tarih bilen sağduyu sahibi ve fanatizmi 
reddeden Ermeni ruhani reisleri tarafından, Türklerle Ermenilerin çok iyi 
münasebetler idame ettikleri, memleketimiz hakkında aydınlatıcı ve müspet 
bilgiler veren çeşitli vaaz ve konferanslar tertiplenmesinin, gazetelere ve 
dergilere makaleler gönderilmesinin çok tesirli olacağı düşünülmüş ve ilgili 
temsilciliklerimize bu hususta gerekli talimat verilmiştir. 

																																																													
52 Cumhuriyet, 25 Nisan 1965, s.1, “Patrik: Mitingi Tasvip Etmiyoruz”. 
53 Narlıkapı Kilisesinden Bagsadur Paluyan’ın Akşam gazetesine yansıyan tepkisi şu şekildeydi: “… Bizler Osmanlı 
İmparatorluğu devrini çoktan unuttuk. Şimdi Türkiye Cumhuriyetinin birer vatandaşı olarak her türlü haklara sahip 
olduğumuzu ve bunlardan fazlasıyla yararlandığımızı bildiriyoruz… Miting Türkiye’deki Ermenileri hiç 
ilgilendirmemektedir. Bu kökü dışarıda bulunan kötü niyetli insanların kendi çıkarlarına bütün dünya Ermenilerini 
alet etmelerini nefretle karşılıyoruz. Bizim matemimiz onların ifadesince 24 Nisan değil, ama ulu önderimiz 
Atatürk’ün fani hayata gözlerini yumduğu 10 Kasım’dır…” Akşam, 26 Nisan 1965, s. 3. 
54 BCA, 121.11.00.02/37.186.1. 
55 BCA, 121.11.00.02/37.186.1. 
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Diğer taraftan, Türkiye aleyhinde bir hava yaratacak mahiyette olan 
bahse konu düşmanca kampanya faaliyetlerine, sessiz yürüyüşlere ve anma 
törenlerine mani olunması, propaganda broşürleri ve afişlerin, süratle 
toplattırılması ve yeniden dağıtılmasının önlenmesi hususunda akredite 
bulundukları hükümetler nezdinde, yüksek seviyede, teşebbüslerde 
bulunulması da ilgili Büyükelçiliklerimizden istenmiştir…”56  

Anlaşıldığı kadarıyla Dışişleri Bakanlığı üç aşamalı bir eylem planı öngörmekteydi: 

a) “Ermeni meselesi” ile ilgili olarak dış temsilciliklerin mümkün olduğu kadar polemiğe 
girmemesi 

b) Ermeni cemaatleri üzerinde tesir edebilecek kimselere konferanslar verdirilmesi, gazete 
ve dergilere makaleler gönderilmesi. 

c) Türk büyük elçiliklerinin propaganda faaliyetlerine ve anma törenlerine engel olmak 
üzere ilgili ülkelerde teşebbüslerde bulunması.    

  Bu tedbirlerin uygulama sahası ve biçimi ile bilgili bilgilerimiz oldukça sınırlı olmakla 
birlikte Lübnan’daki tatbikat hakkında bazı tespitler yapmak mümkündür. Nitekim arşiv 
belgelerinden tespit edebildiğimiz kadarıyla Nisan 1965 başlarında bazı Beyrut gazetelerinde 
Lübnan Ermenilerinin Türkiye aleyhinde yürüttükleri kampanyaya son vermelerini salık veren 
bazı yorum ve haberlerin çıkması sağlanmıştır. Bunlar içerisinde “El-Diyar” ve “Saulul-
Uruba” gazetelerinin 8 Nisan 1965 tarihli nüshalarındaki iki yazı oldukça dikkat çekicidir. 
Hanne Gosn imzasıyla “El-Diyar” gazetesinde “Ermeni Vatandaşlara” başlığı altında çıkan 
yazıda 1915’te yaşananların mazide kaldığı hatırlatılarak, Lübnan’lı Ermenilere şu şekilde 
seslenilmekteydi: “… Lübnan tabiiyetine geçen her kimse, bir Lübnan’lı gibi hareket etmeye 
mecburdur. İki tabiiyetli olunmamalıdır. Biz bunun karşısındayız. Esasen uluslar arası 
müşküllerimiz bize yeter. Bunlara yeni yeni zorluklar ve ızdıraplar mı katalım? Bu anma töreni 
yüzünden Türkiye ile harp mi edelim? Olaylar, Osmanlı Devleti zamanında cereyan 
etmiş[tir]… Güzel memleketimizde iç içe yaşamak için maziyi artık bir tarafa itelim.”57 
Saulul-Uruba gazetesinde “Cumhurbaşkanı Charles Hellou’ya Açık Mektup: Lübnan Menfaati 
İcabı Ermeni Kardeşlerimizin Yapacakları Yürüyüşü Durdurun. Hedefimiz, Milli Birlik… 
Gayemiz de istikrardır” başlıklı yazıda ise yine 1915 olaylarının tarihe mal olduğu 
hatırlatılmakta, Osmanlı Devleti’nin yerine yeni bir devletin kurulduğu dolayısıyla Osmanlı 
dönemindeki olaylar için Türkiye Cumhuriyeti’nin suçlanamayacağı ifade edilmekteydi. 
Yazının sonunda Cumhurbaşkanına seslenilerek Ermenilerin 24 Nisan’da yapacakları 
yürüyüşe izin verilmemesi istenmekte, eğer bir yürüyüş yapılacaksa bu yürüyüşün “Arapları ve 
Lübnan’ı yakından ilgilendiren Filistin davası” için yapılması gerektiği dile getirilmekteydi58.  

Türkiye aleyhindeki kampanyaya karşı yurtdışında basın üzerinden bu tür faaliyetler 
yürütülürken, aynı dönemde beklenebileceği üzere Türk basınında da diasporaya tepki 
mahiyetinde pek çok haber ve yorum yer aldı. Bu haber ve yorumlarda genellikle kızgınlık 
ifade eden cümleler birbiri ardınca sıralanmakta59, Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarının diasporayı 
tahriki üzerinde durulmakta60 ve son olarak da “geçmişi deşmenin anlamsızlığı” özellikle 
vurgulanmaktaydı. Enteresandır neredeyse tüm gazeteler söz birliği etmişçesine konuyla ilgili 
yazılarını hep bu son vurgu ile tamamlamaktaydı. Örneğin Cumhuriyet’te Ecvet Güresin  10 

																																																													
56 BCA, 121.11.00.02/37.186.1. 
57 BCA, 121.11.00.02/37.186.1. 
58 BCA, 121.11.00.02/37.186.1. 
59 Ulus, 19 Nisan 1965, s.1. 
60 R. Cevat Ulunay, “Biz ve Ermeniler”, Milliyet, 10.04.1965, s.2. 
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Nisan 1965 tarihli yazısında “… bütün bunlar günahlarıyla, üzüntüleriyle tarihe mal olmuştur. 
Artık o sayfayı yeniden çevirip eskinin küllerini deşmenin anlamı yoktur” 61 derken, Refii 
Cevat Ulunay da Milliyet’te aynı mealde ifadeler kullanmaktaydı62. Sadece gazeteler değil 
resmi makamların da ifadeleri bunlarla aynı paraleldeydi. Nitekim Washington Büyükelçiliği 
Basın Müşavirliğinin New York Times editörüne gönderdiği mektupta “… o günler kara 
günlerdi; o günler tüm atalarımız için sefalet ve ıstırap verici günlerdi ve bugün için 
yapacağımız en iyi şey bunları unutmak…”63 ifadesi kullanılmaktaydı. 

Tüm bu ifadeler bu dönemde gerek kamuoyunun ve gerekse de resmi makamların 
yukarıda belirtilen Türkiye karşıtı eylemleri yeterince analiz edemediğini göstermektedir. 
Anlaşılan “unutma” refleksiyle birlikte mevcut sorunun ortadan kalkacağı ve diasporanın 
eylemlerinden vazgeçeceği düşüncesi zihinleri kaplamıştı. Bu yüzden olsa gerek, diasporanın 
faaliyetleri yüzeysel biçimde ele alınmakta, “Ermeniler neden bu eylemleri yapmak lüzumunu 
hissetmişlerdir? Bu iş nereden akıllarına gelmiştir?” gibi sorular nadiren gündeme 
getirilmekteydi. Tespit edebildiğimiz kadarıyla basında bu tür soruları sorarak cevaplar arayan 
ve meselenin çözümüne yönelik öneriler sunabilen kişi sayısı oldukça azdı. Nitekim bunlardan 
biri de Milliyet gazetesinden Cihat Baban’dır. Cihat Baban 2 Mayıs 1965 tarihli “Ermeni 
Meselesi ve Bir Uyarma” başlıklı yazısında söz konusu soruları sorduktan sonra, cevaplar ile 
çözüme yönelik önerileri şu şekilde sıralamaktaydı:  

“…Türkiye kendi düşmanlarının gözünde dış âlemde artık eskisi kadar 
kuvvetli görünmemektedir. Türkiye’nin milletlerarası âlemde gösterdiği 
manzara aleyhimizdeki ve karşımızdaki akımlara cesaret veren bir manzara 
haline gelmiştir. Eğer bu yargıda bir teşhis hatası yapmıyorsak, bunun 
neticelerinin de korkulu ve vahim olabileceği derhal hatıra gelebilir… 

 Ermeni yaygaralarından caydırıcı sonuçlar çıkarmak istiyoruz. 
Beyrut’tan, New York’tan, Paris’ten, Londra’dan gelen sesler, Türkiye’yi 
küçük düşüren yazılar, haritalar, Beyrut’ta toplantıya katılan Müslüman 
devlet adamları… Bütün bunların hepsi bizi uyandırmalı, hiç olmazsa dış 
politikada parti farkı gözetmeyen, günlük tedbirlerden uzak, şantaj hissini 
vermeyen tutumlar içinde bir milli istikamet üzerinde karar kılmamamıza 
yaramalıdır. Bütün partilerin liderleri üç gün, beş gün, bir ay toplanabilirler, 
içinde bulunduğumuz şartları bilgi ile elekten geçirebilirler, parti grupları bu 
milli hizmet karşısında kendilerini liderlerin gayretiyle de demagojinin 
dışına çıkarırlar ve böylece hep beraber ne yapacağımızı bilir hale gelirsek, 
ufuklarda beliren kara bulutların derhal dağılacağını de görürüz. 

Aksi takdirde Makarios’a sövmekle, Ermenilerin tutumunu Makarios’a 
bağlamakla bize karşı beliren kaynaşmalar karşısında ilkel ve hissi tepkiler 
göstermekle, bize yönelen düşmanlıklar akınını durduramayız.”64    

Görüldüğü üzere Cihat Baban, Türkiye’nin uluslararası sahada yeterince kuvvetli 
görünmemesinin diasporayı cesaretlendirdiği tespitinden hareketle, bu durumun devamı 
halinde Türkiye’nin altından kalmayacağı yeni sorunlarla karşı karşıya kalabileceği 
öngörüsünde bulunmakta, böylelikle adeta 2000’li yılları betimlemekteydi. Baban meselenin 

																																																													
61 Cumhuriyet, 10 Nisan 1965, s. 1. 
62 Bkz. R. Cevat Ulunay, “Biz ve Ermeniler”, Milliyet, 10.04.1965, s.2. 
63 New York Times, 4 May 1965, “ 
64 Cihat Baban, “Ermeni Meselesi ve Bir Uyarma”, Milliyet, 02.05.1965, s. 2. 
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çözümü için “günlük ve hissi” tepkiler yerine partiler üstü, uzun vadeli milli politikalar 
üretilmesi gerektiğini ifade etmekte, bir anlamda günümüz Türkiyesine mesaj göndermekteydi. 

Sonuç 

1. Ermeni diasporası 24 Nisan 1965’te 1915 olaylarının 50. yıldönümünü gerekçe 
göstererek küresel ölçekte ilk defa pek çok anma etkinliği gerçekleştirmiş ve böylelikle sözde 
soykırım iddialarını dünya kamuoyunun gündemine sokmaya çalışmıştır. Propagandalarda 
çoğunlukla “mağdur Ermeni” “zalim Türk’e karşı” imajı çizilmiş, 1915 olayları ile II. Dünya 
Savaşı sırasında Hitler Almanyasınca Yahudilere uygulanan sistematik kıyım eş tutulmuş, 
hatta Hitlerin Osmanlı Devleti’ni rol modeli olarak aldığı iddia edilmiştir.  

2. Türkiye tüm bu propaganda faaliyetlerine karşı Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda 
bazı tedbirler almaya çalışmışsa da, bunlar olumlu manada sonuç vermemiş ve diasporanın 
eylemlerine set çekilememiştir. Bu süreçte Türk kamuoyu meseleyi derinlemesine analiz 
etmekten ziyade, günlük ve hissi tepkiler vermeyi, “unutma” merkezli bir yaklaşım 
sergilemeyi tercih etmiştir. Bu meselenin ileride Türkiye’nin ulusal çıkarlarına ciddi bir tehdit 
olabileceği ve dolayısıyla buna karşı “uzun vadeli milli politikalar” üretilmesi gerektiğine ise 
çok az kişi tarafından dikkat çekilmiştir.    

3. Türkiye’nin unutma refleksli yaklaşımına karşı, diaspora tam tersine olayları abartarak, 
zihinlerde taze tutmaya çalışmış ve soykırım iddialarını kendi varlık sebebi olarak görmeye 
başlamıştır. Şüphesiz bu durum ilerleyen dönemde Ermenileri daima zinde ve saldırı 
pozisyonunda tutarken, Türkiye’yi savunma pozisyonunda bırakmıştır.     
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