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(GeniĢletilmiĢ 2. baskı) 

 

 

Batı Ermenistan Ermenilerinin ve Batı Ermenistan‟ın haklarının savunmasına yönelik hukuki 

ve siyasi birleĢik paket. Yerevan, NT Holding, 2017.  

 

Bu paket Ermeni sorunun nihai çözümüne, Batı Ermenistan Ermenilerinin hakları ve 

Ermenilerin Batı Ermenistan üzerinde var olan haklarının savunmasına yönelik hukuki ve 

siyasi evraklarının, bunun bir parçası olarak kabul edilen bildirgelerin, kararların ve 

beyanların bütünlüğüdür.  

 

2. geniĢletilmiĢ baskı paketinin bütün dört bölümlerinde yer almıĢ, yeni önemli evraklar 

mevcuttur. Bu paket Ermenice, Rusça, Ġngilizce ve Fransızca olarak basılmıĢtır. Bunların 

dıĢında baĢka dillere tercüme edildiğinde, orijinal metin Ermenice baskısı sayılacaktır. 

 

YurttaĢlar dernekleri konseyinin „Bnorran‟ dergi yönetmeni ve baĢ editörü Josef Avedisyan‟a 

teĢekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Onun giriĢimiyle bu paketten birçok önemli evraklar ve 

metinler dergi olarak yayınlandı. (2013, N.1-6 (21-26), sayfalar 208-235) 
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ÖNSÖZ 

Ermeni sorunu ortaya çıkmasından (1878) ve Ermenilere Yapılan Soykırımdan (1894-1923) 

sonra 1973-1985 yıllarında silahlı özgürlük mücadelesi ve faaliyetler planı dıĢında Ermeni 

meselesini nihai çözümüne ulaĢtırmak açısından hiçbir gündem veya milli bir proje 

oluĢturulmamıĢtır. Bunun yerinde yurtdıĢında(sürgünde) yaĢayan Ermenilerin gündeminde 

yerel cemaatlerinin oluĢumu, Ermeniliğinin korunması, Ermenilere yapılan Soykırımın 

tanınması ve Sovyet Ermenistan‟ın geleceğine dair meseleler vardı. Sovyet Ermenistan 

Cumhuriyeti‟nin gündeminde Sovyet Ermenistan‟ın rönesansı ve geliĢmesi, aynı zamanda 

Ermenilerin yurtlarına dönme sorunu vardı. Ermenistan Cumhuriyetinin gündeminde ise 

Artsakh(Karabağ) Ermenilerin, Artsakh ve Ermenistan Cumhuriyetinin güvenliği, agresyon 

ve ablukanın giderilmesi, kendi kaderini tayin hakkı, özgürlük ve bağımsızlığın 

pekiĢtirilmesi ve koruması gibi sorunlar yaĢanmaktadır. 

 

1980‟li yılların sonu ve 1990‟lı yılların baĢında Ermeni toplumsal ve siyasi algısı Ermenistan 

Cumhuriyetinin bağımsızlığı fikrine alıĢık olmadığı gibi bugün de Batı Ermenistan 

Cumhuriyeti'nin (Kilikya dahil) bağımsızlığı fikrine alıĢık değildir.  

 

Bugün, Ermeni sorunun nihai çözümüyle ilgili gündemin oluĢumu 2004-2014 yılları arasında 

belirlenmeye baĢladı. 2004 Aralık 17 tarihinde Artsakh‟ın ġuĢi Ģehrinde Batı Ermenistan 

Ulusal Konseyi kuruldu. Aynı gün Batı Ermenistan Ermenilerinin kendi kaderini tayin 

hakkına dair, 2007 yılında ise Ermeni yüksek platosu ve Tarihi Ermenistan`ın 

yerlisi(otokton) olarak Batı Ermenistan Ermenilerinin haklarına dair bildirge kabul edildi. 4 

ġubat 2011 tarihinde Batı Ermenistan Hükümetinin oluĢum sürecinin baĢlangıcı ilan edildi. 

2014 yılı Ocak ayında daha önce gerçekleĢtirilmiĢ seçimler sonucunda, Batı Ermenistan Milli 

Meclisi(Parlamento) oluĢtu, Milli Meclis ise CumhurbaĢkanı seçimi yaptı.  

 

Burada özellikle altını çizmek istediğimiz nokta, Batı Ermenistan Ulusal Konseyin BirleĢmiĢ 

Milletler yerli halklar hakları mekanizması çerçevesinde 2006 yılından itibaren 

gerçekleĢtirdiği çalıĢmaları ve bu çalıĢmaların üzerinde Batı Ermenistan Ermenilerinin 

kimlik ve vatandaĢlığı temsil eden bir yapı olarak ortaya çıkıĢıdır. Bu hukuksal ve siyasi 

temellerin üzerinde de Batı Ermenistan‟ın devletsel sistemi oluĢuyor. Bu sistem ise Batı 

Ermenistan Ermenilerinin haklarının savunma sürecini gerçekleĢtiriyor. 

 

Böylece Ermeni meselesinin çözümü ve Batı Ermenistan Ermenilerinin haklarının 

savunmasına yönelik yeni gündemin oluĢması, iki esas soru ile bağlantılı olduğunu açıkça 

görebiliriz; 
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a/ Batı Ermenistan üzerine Batı Ermenistan Ermenilerinin haklarının savunulması, daha 

doğrusu Ermenistan üzerine Ermenilerin halklarının savunulması  

b/ Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin (Ermenistan) devlet sisteminin oluĢması. 

 

Bu paket Ermeni meselesinin nihai çözümü, Batı Ermenistan Ermenilerinin haklarını 

savunma ve Ermenistan üzerine Ermenilerin haklarının savunmasına yönelik hukuksal ve 

siyasi paket ile bunun bir parçası olan bildirgeler, kararlar ve beyanlardan ibarettir.  

 

Tigran PaĢabezyan 

Batı Ermenistan Cumhuriyeti BaĢbakanı 

01.09.2015  
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YAYINCI TARAFINDAN 

Birçok insan için Batı Ermenistan artık kaybolan bir bölge olarak görülüyor.Ermenistan 

devletinin bir Ermeni devleti olarak, 1920 Ocak 19‟unda Paris BarıĢ konferansında 

tanınmasını çok az kiĢi biliyor. Birçok insan da 1920 yılında Ermenistan devletiyle 

Türkiye‟nin sınırlarını belirleyen önemli kararların ciddiyetini bilmiyor. Bu kararlar ABD 

28. CumhurbaĢkanı Woodrow Wilson tarafından belirlenmiĢ hukuksal anlamında ağırlığı 

olan Ermenistan ve Türkiye sınırı ve Sevr barıĢ antlaĢmasında da yer alan Ermenistan ile 

ilgili maddelerdir.  

Genel olarak bugüne kadar aynı uluslararası hukuk ve siyaset alanında daha önce kabul 

edilmiĢ ve yürürlükte olan bu kararlar Batı Ermenistan devletinin varlığını sağlamak için 

yeterlidir. 

 

Mevcut olan ve bu görüĢe karĢı geliĢtirilen savlardan biri de soykırım sonucunda Ermenilerin 

o bölgelerde artık yaĢamaması ve dolayısıyla Ermenistan devletiyle ilgili kararlarının artık 

geçerli olmadığını savunan görüĢtür. Fakat orada yaĢayan, ĠslamlaĢtırılmıĢ (gizli) Ermeniler 

kimliklerine dönüyorlar, ayrıca Ermeniler dıĢında orada yaĢayan halkların hakları da 

günümüzde çiğneniyor. Bu nedenle Batı Ermenistan Devletinin Wilson'un Hakemlik 

kararında tanımlanan sınırlarda kurulması için iĢgalden boĢaltılması,acil bölgesel barıĢ ve 

huzurlu bir iĢbirliği için bir anahtar olarak hizmet verebilir. 

Bu anlamda söz konusu olan paket çok önemlidir.Çünkü burada hem az bilinen tarihsel 

belgeler/kanıtlar ve bunlara baglı haklar, hem de günümüzde bu hakların savunulmasına 

yönelik çalıĢmaları sürdürenlerin oluĢturduğu hukuksal ve siyasi kanunlar yer almaktadır.Bu 

unsurlar Batı Ermenistan devletinin varlığını dolaylı, hukuksal ve siyasi anlamında tamamen 

esas kılıyor.  

 

Meselenin özünü bilmeyen insanlar için Batı Ermenistan'ın devletsel yapısının oluĢması 

ciddi olmayabilir, fakat bize göre gerekli olan format budur ve birçok devletin bu yapıya olan 

ilgisi Ģunu göstermektedir ki Ermeni meselesinin bütünsel nihai çözümü sadece bu formatla 

gerçekleĢebilir. 

 

Tigran Harutyunyan  

Felsefe Doktoru 

„Noyan Tapan‟ analitik haber merkezinin kurucusu ve müdürü  

Batı Ermenistan Milli Meclis vekili 

31.07.2015  
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Bölüm I 

 

ERMENĠ MESELESĠNĠN ÇÖZÜMÜNÜN HUKUKSAL VE SĠYASĠ TEMELLERĠ, BATI 

ERMENĠSTAN ÜZERĠNE BATI ERMENĠSTAN ERMENĠLERĠNĠN HAKLARININ 

HUKUKSAL VE SĠYASĠ TEMELLERĠNĠ ĠÇEREN PAKET 

 

Ermeni meselesinin çözümünün hukuksal ve siyasi temelleri Ermeni meselesinin ortaya 

çıkıĢından (1878) itibaren adaletli bir sonuç sağlamamıĢ, fakat bu sürecin sonucunda Ermeni 

meselesini ve Ermeni-Türk iliĢkilerini barıĢçı,medeni,nihai ve adaletli bir Ģekilde çözüme 

ulaĢtırmak için hukuksal ve siyasi ağırlığı olan bir paket ortaya çıkarmıĢtır. 

Sıralama yapalım; 

– 1878 yılında ġubat‟ın 19‟unda (3 Mart) Rusya ve Türkiye arasında imzalanmıĢ San Stefano 

antlaĢmasının 16. maddesinde Ģöyle yazıyor: “Ermenilerin bulunduğu Batı Ermenistan 

vilayetlerinden Rus ordusunun iĢgali altında bulunup Osmanlı Devleti‟ne geri verilmesi 

gereken bölgelerin boĢaltılması sırasında, iki devletin iyi iliĢkilerine zararlı olabilecek 

karıĢıklıkların çıkmaması için Osmanlı Hükümeti bu bölgelerdeki Ermenilerin çıkarlarının 

gerektirdiği düzenlemeyi vakit geçirmeden yapmayı, Kürtler ile Çerkezlere karĢı güvenliğini 

sağlamayı taahhüt eder” 

– 1878 4 - 6 Temmuz tarihinde Berlin kongresinin 61. maddesinde ise Ģunlar yazılmaktadır: 

“Osmanlı Hükümeti, Ermenilerin yaĢadığı vilayetlerin ihtiyaç duyduğu düzenlemeyi zaman 

geçirmeden yapmayı ve diğer unsurlara karĢı (Kürt ve Çerkez) Ermenilerin güvenliğini 

sağlamayı taahhüt eder. Bu konuda alacağı önlemleri sırası geldikçe, ilgili devletlere 

bildirecek, ilgili devletler de sözü edilen düzenlemelerin yapılmasını kontrol edecekler”. 

Berlin antlaĢmasının 61. maddesi San Stefano antlaĢmasının 16. maddesinin tersine çevrilmiĢ 

haliydi, içeriği tamamen altüst edilmiĢti. Lord Sherbrooke‟nin ifade ettiği gibi bu maddeyle 

Ġngiliz siyasal elit Türkiye‟deki Hristiyanlar için cehennemden dıĢarı çıkıĢ kapılarını 

kapatıyordu. 

– 1895 yılının Mayıs ayında Ġstanbul‟da Büyük Britanya, Rusya ve Fransa konsolosları 

Osmanlı hükümetine „Mayıs ıslahatı‟ projesini sundular. Öngörülen bu ıslahatla Osmanlı 

hükümeti Batı Ermenistan'ı içeren altı vilayette (Erzurum, Bitlis, Van, Sivas, Mamuret-ul-

Aziz, Diyarbakır) mahkemelerde ve baĢka alanlarda reformlar gerçekleĢtirecekti. Bu altı 

vilayet dıĢında Ermenilerin yoğun olarak yaĢadığı bölgelerde de (Hadjin/Saimbeyli-Adana 

vilayeti, Zeytun/Süleymanlı-Halep vilayeti) ıslahat yapılması planlanıyordu. 

– 1913 Temmuz 3-24 tarihleri arasında Rusya hükümeti büyük devletlere Ermeni 

reformlarına iliĢkin kendi projesini sundu. Bu proje Ġstanbul‟daki konsolosların toplantısında 

tartıĢıldı. Rusya konsolosluğunun baĢ tercümanı A.MandelĢtam‟ın hazırladığı bu projenin 

temelinde 1895 yılındaki „Mayıs ıslahat projesi‟ ve Ġstanbul Ermeni patrikhanesinin öne 
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sürdüğü ıslahat projesi bulunmaktaydı. Bu projeye göre Ermenilerin yaĢadığı altı vilayetten 

(Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Mamuret-ul-Aziz, Sivas) tek bir vilayet oluĢacaktı. Bu 

vilayetin valisi Osmanlı vatandaĢı hristiyan yada Avrupa‟lı olacaktı. Vali büyük devletlerin 

rızasıyla beĢ yılda bir tayin edilecekti. Büyük devletlerin emriyle Westenenk Hollanda‟dan 

ve Hof Norveç‟ten müfettiĢ olarak atandılar. 

– 27 Ekim 1915 tarihinde Kilikya‟da Ermeni özerkliği konusunda Batı Ermenistan Ulusal 

Konseyi temsilcisi Boğos Nubar PaĢa ve Fransa DıĢiĢleri bakanlığının Doğu‟daki temsilcisi 

François Georges-Picot arasında bir fikir birliği oluĢtu.  

– 30 Ekim 1918 tarihinde Müteffik devletler ve Osmanlı devleti arasında Limni adasının 

Mondros limanında imzalanmıĢ Mondros ateĢkes anlaĢmasında bu maddeler yer alıyor:  

16. Madde:„Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak‟taki kuvvetler en yakın Ġtilaf Devletlerinin 

kumandanlarına teslim olunacaktır‟… Osmanlı ordusu Kilikya‟dan çekilecekti. 

24.Madde„ altı Ermeni vilayetten birinde bir kargaĢalık olursa, vilayetlerin herhangi bir 

kısmının iĢgali hakkına Ġtilaf Devletleri haiz bulunacaktır. 

– 13 Ocak 1918 tarihinde „Türkiye Ermenistan‟ı(Batı Ermenistan)hakkında Deklarasyon‟ 

kabul edildi. Bu deklarasyonla Rusya, Batı Ermenistan‟ın özerkliğini ilan etti. Halk 

komiserleri konseyi Rusya‟nın iĢçi-köylü hükümetinin iĢgal altında bulunan „Türkiye 

Ermenistanı‟ Ermenilerinin özgürce kendi kaderini tayin hakkı, hatta bağımsızlık haklarını 

savunduğunu Ermeni halkına bildirdi.  

Daha sonra bu sav 1918 Temmuz 10 tarihinde SSCB Anayasasında 6. Maddesinde yer aldı. 

– 1919 yılının baĢlarında Paris‟te Ermeni Ulusal kongresi düzenlendi. Bu kongrenin en 

önemli giriĢimlerinden biri de Boğos Nubar PaĢa ve Avedis Aharonyan‟ın baĢkanlığıyla „Tüm 

Ermenistan temsilciliğinin‟ seçilmesi ve önceden hazırlanmıĢ bir memorandumun kabul 

edilmesiydi. Bu memorandum 1919 ġubat 12 tarihinde Paris‟te vuku bulacak Paris BarıĢ 

konferansında Ermenistan‟ın birleĢik heyeti tarafından öne sürülecekti.Ermenistan bağımsız 

devletinin oluĢması gerektiğini savunan bu memorandum, onun sınırlarıyla ilgili de fikir 

veriyordu. Batı Ermenistan‟ın yedi vilayeti (Trabzon dahil), artık var olan Ermenistan 

Cumhuriyetini ve Kilikya‟yı içeren bu harita, BirleĢik Ermenistan‟ın öngörülen sınırlarını 

belirleyecekti.  

BirleĢik heyet 26 ġubat 1919 tarihinde, BarıĢ Konferansı‟nın Onlar Konseyi‟nde 

memorandumda yer alan taleplerini tekrar dile getirdi. ABD BaĢkanı Woodrow Wilson 17 

Nisan 1919 tarihinde Ermeni heyetini kabul etti ve Ermeniler‟in toprak taleplerini mümkün 

olduğu kadar savunacağını dile getirdi. 19 Ocak 1920 tarihinde Paris konferansı, 

Ermenistan(Batı Ermeistan) devletinin bağımsızlığını fiilen tanıdı. 

– 1919 yılında Ġstanbul‟da Divan-ı Harp mahkemeleri (Osmanlı askeri mahkemeleri) Jön 

Türk rejimini ve önde gelen Ģahıslarını aĢağıdaki iĢledikleri suçlarla suçlu buldular: 

a) Osmanlı Ġmparatorluğunu Birinci Dünya SavaĢına sürüklemek. 
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b) Osmanlı Ġmparatorluğunun Ermeni vatandaĢlarının katliamı ve tehciri organize edip 

gerçekleĢtirmek. 

Jön Türk liderlerinin çoğu mahkeme tarafından gıyaben idama mahkum edildiler. 

– 4 Ağustos 1920 tarihinde Kilikya Ermeni devletinin bağımsızlığı ilan edildi. 

– 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr antlaĢması imzalandı. Bu antlaĢmanın 88-93 maddeleri 

Ermenistan devletiyle alakalıydı. 

– 22 Kasım 1920 tarihinde ABD 28. BaĢkanı Woodrow Wilson tam adıyla „Amerika BirleĢik 

Devletleri BaĢkanının Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır sorununun çözümlenmesine ve 

bununla birlikte, Ermenistan‟ın deniz ulaĢımı ve sözü geçen sınırlara bitiĢik Türkiye 

topraklarının herhangi bir bölümünün askerden arındırılmasını Ģart koyabileceğine dair‟ 

tahkim kararını kabul etti. 

 

Örnekler zaten Ermenistan ve Ermenilerin gerçek ağırlık doğal haklar paketinde açıkça 

verilmektedir ve bunlarda yeterlidir.  

Genel olarak Ģunun altını çizebiliriz ki, Ermeni Meselesinin çözümüyle ilgili esas kararlar 

alınmıĢtır, fakat bugüne kadar hayata geçirilmemiĢtir. Ayrıca bunların gerçekleĢtirme 

zamanının çoktan gelmiĢ olmasını belirtmekte fayda var.  

 

Günümüzde apaçık gerçeklerden biri de Ģudur; Yakın Doğu‟da herhangi bir devlet ve halk, 

eğer var olan meselelerin, anlaĢmazlıkların barıĢçı, hukuksal ve siyasi yolla çözme tercihini 

yapmazsa, günümüzde var olan ve gelecekte beklenen tehditlerin dıĢında kalmayacaktır. 

Hukuksal olmayan, yani zorla kabul ettirilmiĢ siyasi bütün kararlar, çatıĢma içinde bulunan 

tarafları, ülkeleri, halkları ve onların nesillerini esir gibi tutacaktır.Belki de elli yılda bir bu 

çatıĢmalar tekrar alevlenecek, Balkanlar‟da, Yakın Doğu‟da, Kafkasya‟da, Afganistan‟da kaosa 

ve savaĢlara sebep olacaktır.ĠĢte bu bölgelere, Türkiye siyasal elitini sorumlu rol alması için 

davet ediyorlar. Çok tehlikeli bir davet. Türkiye‟nin bu görevi bölgedeki tüm devletler ve 

halklar için, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye halkı da dahil, ciddi bir tehdit içeriyor. 

 

Tigran PaĢabezyan 

Batı Ermenistan Cumhuriyeti BaĢbakanı 

20.08.2015  

 

 

ERMENĠLERE YAPILAN SOYKIRIMIN KINANMASI 

 

Büyük Britanya, Fransa, Rusya tarafından 

24 Mayıs 1915 
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24 Mayıs 1915 tarihinde Büyük Britanya, Fransa ve Rusya Jön Türk hükümetinin 

gerçekleĢtirdiği, Ermenilere yapılan katliamları ve soykırımı kınayan bir mesaj yayınladılar. 

Bu mesajda 1915 yılının Nisan ayında baĢlayan katliamlar insanlığa ve medeniyete karĢı 

Türklerin iĢlediği suç olarak tanımlandı.Metinde Ģu ifadeler yer alıyordu: „Hemen-hemen bir 

aydan fazladır Ermenistan‟ın Türk ve Kürt ahalisi Osmanlı yöneticilerin izniyle ve hatta 

onların desteğiyle Ermeniler‟e karĢı katliamlar gerçekleĢtiriyor. Nisan ayının ikinci yarısında 

bu tür katliamlar Erzurum‟da, Tercan‟da, Egin‟de, Bitlis‟te, MuĢ‟ta, Sasun‟da, Zeytun‟da ve 

bütün Kilikya‟da yaĢandı. Van bölgesinin yüzden fazla köyünde bütün Ermeniler öldürüldü, 

Van Ģehrinin Ermeni mahallesi Kürtler tarafından kuĢatılmıĢtı. 

Aynı zamanda Osmanlı hükümeti, Ġstanbul‟un savunmasız Ermeni halkına zülümde 

bulundu. Ġnsanlığa ve medeniyete karĢı Türkiye‟nin iĢlediği bu suçu, Müteffik devletlerin 

hükümetleri olarak kınıyor ve Bab-ı Ali‟ye bildiriyoruz ki Türk hükümetinin bütün 

temsicileri ve bu katliamlara katılan tüm yöneticiler Ģahsen bu olaylardan dolayı sorumlu 

tutulacaklardır. 

 

 

„TÜRKĠYE ERMENĠSTAN'I (BATI ERMENĠSTAN) HAKKINDA‟ DEKLARASYON 

29 Aralık 1917 (13 Ocak 1918 ) 

 

„Rusya Batı Ermenistan‟ın özerkliğini ilan ediyor: 

Halk komiserleri konseyi Ermeni halkına, iĢgal altında bulunan „Türkiye Ermenistanı‟  

Ermenilerinin özgürce kendi kaderini tayin hakkı,hatta bağımsızlık haklarının iĢçi-köylü 

hükümeti tarafından savunduğunu bildiriyor.  

Halk Komiserleri konseyi bu hakkı kullanmaları için bir takım ön güvencelerin sağlanmasını 

gerekli görüyor, oluĢturmayı sağlanmalıdır. Bu güvenceler Ermeni halkının referandum 

hakkını kullanabilmek için gereken unsurlardır. 

Halk Komiserleri konseyi, güvence olarak aĢağıdaki Ģartları öngörüyor; 

1. Madde –„Türkiye Ermenistan'ından‟(Batı Ermenistan) Rus ordusunun derhal çıkarılması, 

Ermeni halkının can ve mal güvenliğini sağlamak için, Ermeni milli polis ordusunun 

oluĢturulması. 

2. Madde –Ermeni mültecilerinin ve farklı ülkelere dağılmıĢ Ermeni göçmenlerinin engelsiz 

bir Ģekilde „Türkiye Ermenistan'ına (Batı Ermenistan) geri dönmelerini sağlamak. 

3. Madde – SavaĢ sürecinde Türk hükümeti tarafından Türkiye‟nin içinde zorla göç ettirilen 

Ermenilerin „Türkiye Ermenistan'ına(Batı Ermenistan) geri dönmelerini sağlamak. 

(...Halk Komiserleri konseyi Türk heyetiyle resmi görüĢmelerinde bu Ģartları ısrar edecektir.) 
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4. Madde -„Türkiye Ermenistan'ında‟(Batı Ermenistan) geçici hükümetin oluĢturulması. 

Ermeni halkı Vekiller Konseyi seçecek ve bu seçim demokrasi prensiplerine uygun bir 

Ģekilde düzenlenecektir. 

 

Stepan ġahumyan Kafkaslar olağanüstü komiseri olarak atandıktan sonra „Türkiye 

Ermenistanı‟(Batı Ermenistan) halkına bu deklarasyonun 2. ve 3. Maddelerini hayata 

geçirebilmeleri için destek sağlayacaktır ve 1. Maddesinde yer almıĢ „Rus ordusunun 

çıkarılmasına dair‟ kısmını sağlamak için ortak bir komisyon oluĢturup, Rus ordusunun 

çekilme günü ve bunun için gereken vasıtaları belirlemelidir. 

„Türkiye Ermenistan'ın(Batı Ermenistan) coğrafi sınırları, Ermeni halkının demokrasi yoluyla 

seçtiği temsilciler, komĢu tartıĢmalı bölgelerin müslüman ve diğer halklarla ve Kafkasya 

olağanüstü komiseri Stepan ġahumyan‟la beraber belirlenmelidir. 

 

 

JÖN TÜRK YARGILAMALARI 

(1919 – 1920) 

 

Osmanlı Ġmparatorluğunu Birinci Dünya savaĢına sürükleyen, Ermenilere karĢı tehcir ve 

soykırım gerçekleĢtiren Jön Türk „Ġttihat ve Terakki‟ parti liderlerinin Ġstanbul‟daki 

mahkemesi.  

Mondros mütarekesinden (1918) hemen sonra uluslararası camianın baskısı altında yeni Türk 

hükümeti, Türkiye‟yi savaĢa sürükleyen ve Ermenilere yapılan Soykırımı organize eden 

suçluları cezalandırma kararı aldı. 

16 Aralık 1918'de kararla Batı Ermenistan Ermenilerine yapılan katliamlarla ilgili kanıtlar ve 

delilleri bir araya getiren soruĢturma komisyonları oluĢtu (gizli telgraflar, resmi 

mektuplaĢmalar, emirler ve buyruklar, tanıkların tanıklığı vs.).Osmanlı Ġmparatorluğu 10 

sorgulayıcı mahkemeler içeren bölgeye bölündü, savcılar, müfettiĢler ve sekreterler atandı. 

8 Ocak 1919 tarihinde Divan-ı Harb-i Örfi mahkemeleri teĢkil edildi. Mahkeme 

duruĢmalarında Jön Türk hükümetinin baĢında olan Ģahısları, „Ġttihat ve Terakki‟ merkez 

cemiyeti üyeleri, partinin yerel sorumluları ile memurları, Ermeni katliamlarını 

gerçekleĢtiren TeĢkilat-ı Mahsusa cemiyeti üyeleri, Yozğat, Trabzon, Büyükdere ve Harput‟ta 

tehciri ve katliamları organize edenlerin suçlu faaliyetlerini sorguladılar. 

Jön Türk davası Batı Ermenistan Ermenilerine uygulanan tehcir ve katliam suçlularını ısrar 

ettikleri gibi sadece asker tarafından yapılan önlem operasyonu olmadığını, yerel ve savaĢ 

bölgeleriyle sınırlı kalmadığını gösterdi. Bu suç daha önce öngörülmüĢ, planlanmıĢ bir eylem 

olarak görünmektedir. Bunlar Jön Türk partisinin Merkez cemiyeti üyelerinin giriĢimiyle 
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organize edilmiĢ, katliamları da bu amaca hizmet etmek için önceden hapishanelerden 

serbest bırakılan katillerin yardımlarıyla gerçekleĢtirmiĢtir.  

 

27 Nisan 1919‟da Ġstanbulda baĢlayan Ġttihat ve Terakki Cemiyeti liderlerinin ve bakanlarının 

duruĢmaları 16 Hazirana kadar (13 oturum) sürdü. (28 Mayıs‟ta Ġngiliz komutanlığı aniden 77 

kiĢiyi Malta‟ya sürgün etti ve duruĢmalara ara verildi) 5 Temmuz 1919 tarihinde mahkeme 

kararı açıklandı, 31 suçludan dördü; Ġttihat ve Terakki Merkez Cemiyeti baĢkanı, Dahiliye 

Bakanı, Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun Büyük veziri Talat paĢa, Harbiye Bakanı Enver paĢa, 

Bahriye Bakanı, Suriyedeki 4. ordu komutanı Cemal paĢa ve TeĢkilat-ı Mahsusa‟nın üyesi, 

Maarif Bakanı Dr. Nazım gıyaben idama mahkum edildiler. 27 sanıktan çoğu farklı yıllar 

hapis cezasına çarptırıldı ve diğer sanıklar da delil yetersizliğinden beraat etti. Mahkeme 

kararında Ġngilizler‟in Malta‟ya sürdüğü suçlular unutuldu. 

21, 23 ve 28 Haziran 1919 tarihinde Ġttihat ve Terakki Cemiyeti sekreterlerinin, üyelerinin 

ve diğer memurların duruĢmaları baĢladı. 8 Ocak 1920 tarihinde bununla ilgili mahkeme 

kararı açıklandı. 36 sanıktan üçü 10 yıl hapis cezasına, diğer sanıklar da birkaç yıl hapis 

cezasına çarptırıldılar. 

 

8 Nisan 1919 tarihinde Yozğat‟ta Ermeni katliamlarını gerçekleĢtirenlerin mahkeme kararı 

açıklandı.Yozğat mutasarrıf vekili ve Boğazlıyan kaymakamı Kemal bey idama mahkum 

edildi. Yozğat polis müdürü Tevfik bey 15 yıl angaryaya mahkum edildi. 22 Mayıs 1919 

tarihinde Trabzon katliamlarını organize edenlerin mahkeme kararları açıklandı. Sekiz 

kiĢiden ikisi; Trabzon valisi Cemal Azmi bey, Ġttihat ve Terakki Cemiyeti Trabzon katibi 

Naim bey gıyaben idama mahkum edildi, diğerleri farklı müddetlerle hapis cezasına 

çarptırıldılar. 24 Mayıs 1919 tarihinde Büyükderedeki Ermeni ve Rumlara karĢı katliamları 

gerçekleĢirenlerin mahkeme kararı da açıklandı. Bütün sanıkları (4 kiĢi) farklı müddetlerle 

hapis cezasına çarptırıldı.13 Ocak 1921 tarihinde Harput‟taki Ermenilere uygulanan tehcir ve 

katliamlarını düzenleyen sanıkların mahkeme kararları açıklandı. Ġttihat ve Terakki‟nin 

Merkez Cemiyet üyesi, TeĢkilat-ı Mahsusa‟nın baĢkanı Bahaddin ġakir gıyaben idama 

mahkum edildi. Ġttihat ve Terakki Cemiyetinin sekreteri Nazım bey 15 yıl angaryaya 

mahkum edildi.  

 

1919-1920 yıllarındaki mahkeme duruĢmalarının protokolleri ve kararları Osmanlı 

hükümetinin resmi gazetesi “Takvimi-i Vekayi”de yayınlandı. Jön Türklerin davaları çok 

büyük yankı bulmazsa bile, yine de Batı Ermenistan‟da ve Osmanlı Ġmparatorluğunda 

Ermenilerin yaĢadığı bölgelerde Osmanlı hükümetinin yaptığı soykırım gün yüzüne 

çıkarıldı. Jön Türk davasının kararları Türkiye‟nin resmi inkarcı iddialarını çürütmeye 

devam ediyor. 



16 
 

 

 

SEVR BARIġ ANTLAġMASI 

 

Bölüm 3 

SĠYASĠ HÜKÜMLER 

Kısım 6. 

ERMENĠSTAN 

 

Madde 88. Türkiye, diğer Müttefik Devletlerin yapmıĢ oldukları gibi, Ermenistan'ı özgür ve 

bağımsız bir Devlet olarak tanıdığını bildirir.  

 

Madde 89. diğer müteahhitlik Yüksek Taraflar gibi, Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis 

Vilâyetlerinde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırın saptanması iĢini Amerika BirleĢik 

Devletleri BaĢkanının hakemliğine sunmayı ve bu konudaki kararını olduğu kadar, 

Ermenistan'ın denize çıkıĢı ile sözü geçen sınıra bitiĢik bütün Osmanlı topraklarının 

askersizleĢtirilmesine iliĢkin ileri sürebileceği bütün hükümleri kabul etmeyi 

kararlaĢtırmıĢlardır. 

 

Madde 90. Madde uyarınca sınır saptanması, sözü geçen Vilâyetlerdeki topraklarının 

tümünün ya da bir kesiminin Ermenistan'a aktarılmasına yol açacak olursa, Türkiye, 

aktarılan toprak üzerindeki bütün haklarından ve sıfatlarından, karar tarihinden baĢlamak 

üzere geçerli olarak, vazgeçtiğini Ģimdiden bildirir, bu AntlaĢmanın, Türkiye'den ayrılan 

topraklara uygulanacak hükümleri, o andan baĢlayarak, bu topraklara da uygulanacaktır. 

Ermenistan'ın, kendi egemenliği altına girmiĢ topraklar nedeniyle üstlenmesi gerekecek, 

Türkiye'ye ait malî yükümlülüklerin ya da hakların oran ve niteliği,bu AntlaĢmanın VIII. 

Bölümünün (Malî Hükümler) 241. Maddesinden 244. Maddesine kadarki Maddeleri uyarınca 

saptanacaktır. bu antlaĢma ile çözüme bağlanamayan ve sözü geçen toprağın aktarılmasından 

doğabilecek bütün sorunlar, gerekirse, daha sonra yapılacak sözleĢmelerle çözüme 

bağlanacaktır. 

 

Madde 91. Maddede belirtilen toprağın bir kesiminin Ermenistan'a aktarılması durumunda, 

sözü geçen maddede öngörülen karardan sonra üç ay içinde, Ermenistan ile Türkiye arasında, 

bu kararın ortaya çıkaracağı sınırlar toprak (arazi) üzerinde çizmek için, kuruluĢ biçimi daha 

sonra saptanacak, bir Sınırlandırma Komisyonu kurulacaktır. 
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Madde 92. Ermenistan'ın, Azerbaycan ve Gürcistan ile sınırları, ilgili Devletler arasında, 

herbiriyle ortaklaĢa anlaĢma yoluyla saptanacaktır. 89. Maddede öngörülen karar alındığında, 

ilgili Devletler, iki durumdan birinde, sınırlarını ortaklaĢa anlaĢmayla saptayamamıĢlarsa, bu 

sınır, BaĢlıca Müttefik Devletlerce saptanacak ve sınırın toprak [arazi] üzerinde çizilmesini 

de bu Devletler yapacaklardır. 

 

Madde 93. Ermenistan, Ermenistan'da oturanların çoğunluğundan soy, dil yada din 

bakımından ayrı olanların çıkarlarını korumak için, baĢlıca Müttefik Devletlerin gerekli 

görecekleri hükümleri, bunları bu devletlerle yapacağı bir antlaĢmaya da geçirmeğe rıza 

göstererek, kabul eder. Ermenistan, ayrıca, transit özgürlüğünü ve öteki ulusların ticareti için 

hak gözetir bir rejimi korumak üzere, BaĢlıca Müttefik Devletlerce gerekli görülecek 

hükümlerin bu devletlerle yapılacak bir antlaĢmaya konulmasını kabul eder. 

 

10 Ağustos 1920  

Sevr 

––––––––––––– 

AntlaĢma altına imza atan devletler` 

Türkiye, Büyük Britanya, Fransa, Ġtalya, Japonya, Belçika, Yunanistan, Polonya, Portekiz, 

Romanya, Ermenistan, Çekoslovakya, Sırp-Hırvat-Sloven Devleti, Hicaz. 

 

 

ABD 28. BAġKANI WOODROW WILSON‟UN HAKEM KARARI  

22 Kasım 1920 

 

ABD 28. BaĢkanı Woodrow Wilson‟un hakem kararının tam adı Ģöyledir „Amerika BirleĢik 

Devletleri BaĢkanının Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır sorununun çözümlenmesine ve 

bununla birlikte, Ermenistan‟ın deniz ulaĢımı ve sözü geçen sınırlara bitiĢik Türkiye 

topraklarının herhangi bir bölümünün askerden arındırılmasını Ģart koĢabileceğine dair‟ 

tahkim kararı.  

 

(ABD 28.BaĢkanı Woodrow Wilson‟un hakem kararı haritası, bk. Resimler ve Haritalar 

bölümü sayfa …) 
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KĠLĠKYA BAĞIMSIZLIK BĠLDĠRGESĠ 

 

AĢağıda imzası olan bizler, Kilikya‟nın tüm Hristiyan toplumunun temsilcileri olarak ilan 

ediyoruzki: 

Kilikya‟nın büyük savaĢta müteffik güçleri tarafından fethedilmesi ve ateĢkes süreci boyunca 

Fransız yönetiminin orada bulunması , 

Bütün bu süreçte Türkler‟in, memlekette devamlı huzursuzluk, ölüm, yıkım, felaket 

yagmaları ve ateĢkesi ihlal edip, vazifelerin yerine getirilmemesi,  

 

Bu durumdan kaynaklı onbinlerce dindaĢımızın hayatına mal olup, Ģehitlerimizle beraber 

Fransız kanının akmasına da sebep olduğunu, 

Türkiye‟yle imzalanması öngörülen barıĢ antlaĢmasının eĢiğinde olmamıza rağmen birçok 

Ģehrimiz tehdit altında, kuĢatılmıĢ yada kanlı kalabalıklar tarafından bombalanmıĢ 

durumundalar. Ve bu vahĢi olaylar Türk hükümetinin gözlerinin önünde gerçekleĢiyor. Türk 

hükümeti bu barbarlığa karĢı önlem almayıp, bunlara gayet istekli olduğunu ifade ediyor. 

Tüm bunları kastederek, 

Bu topyekün barıĢ döneminde bile daha uzun bir süre biz savaĢ Ģartları altında yaĢama 

mecburiyetinde olduğumuzu ve sonu görünmeyen bu durumun cesur Fransız güçlerinin 

askeri disiplinle yapacağı müdahaleyle ancak sona erebileceğine inanıyoruz. Fransız güçleri 

daima Hristiyan toplulaklara destek olmuĢlar ve onların da kendileri için baĢarı sağlayan 

önemli desteğini almıĢlardır. 

ġu anda bile bu ilanı hazırladığımızda ülkenin eski sahiplerinin mermileri tepemizde 

patlıyor.Bu durum Tarsus ve Mersin‟de de mevcut.  

Yabancı bir ülkede imzalanmıĢ barıĢ antlaĢması böyle bir duruma sebep olamayacağını 

kastederek, 

 

Kilikya‟daki 275.000 Hristiyan kardeĢlik duygularıyla, ortak menfaatleriyle ve Türkler‟e karĢı 

iğrenme duygusuyla Fransa‟ya olan yakınlıkları öne sürerek, lanetli bir geçmiĢin katliamlarla, 

zorunlu göçlerle, yağmalarla, kin,nefret,her türlü rezalet ve felaketlerle dolu korkunç anıları, 

tekrar ve tekrar hatırlama ihtiyacı duymadan, sürdürdükleri çabalardan ve fedakarlıktan 

dolayı gurur duyuyorlar. Bu çaba ve fedakarlıklar ezilen halklar için bağımsızlığa 

kavuĢmanın fidyesidir. Hem savaĢın hem de ateĢkesin uzun ve acılarla dolu sürecinde bu 

korkunç ve pahalıya mal olan fidyeyi ödemek zorunda olduklarını hatırlamalıdırlar. 

Kilikya‟nın Hristiyan toplulukları hem Amerika‟nın önünde iki imtihanlarıyla hem de Fransa 

hükümetine baĢvurduklarında fikirlerini ve kararlarını değiĢtirmeden Türk hakimiyetine 

dönüĢü seçeneğini ısrarla reddettiler.  
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31 Mart ve 15 Mayıs tarihli, Ġtilaf devletlere, BarıĢ konferansına sundukları Ģikayetlerle, daha 

önce yaptıkları baĢvurularıyla eksik olan buyruklardan, doğal olmayan çözümlerden 

memnun olmayacaklarını ifade ettiler. Özellikle, tarihsel, demografik, askeri ve ekonomi 

açısından birleĢik Kilikya‟yı ikiye ayırıp, bir kısmı Fransa‟nın manda yönetiminde olan 

Suriye‟ye bağlayıp, diğer kısmını ise Türkiye‟nin bir vilayeti haline getirmek için barıĢ 

antlaĢmasında öngörülen karara karĢı çok sert bir tepki gösterip Ģikayet ettiler. 

Eğer barıĢ konferansının nihai kararları, bu toplulukların yasal taleplerini ve en değerli 

ümitlerini yansıtmazsa, onlar itilaf devletlerinin adalet anlayıĢlarından dolayı çok acı bir 

hayal kırıklığına uğrayacaklar. Böyle bir durumla karĢı karĢıya kaldığımızda, ilanı imzalayan 

temsilciler kendi halklarının isteklerini yerine getiremediklerinden dolayı toplu bir Ģekilde 

isyana baĢvuracaklar ve Kilikya‟da Türk devletinin ve yönetiminin tekrar kurulmasına karĢı 

direnecekler. 

Sonuna kadar taleplerinin kabullenmesine ve barıĢ antlaĢmasının ıslahat edilmesine dair 

hiçbir güvence verilmedi ve onlar barıĢ antlaĢması imzalanmasının arifesinde bile çok üzücü 

bir belirsizliğe terk edildiler. 

Günümüzde yaĢanan karmakarıĢık durum ve anarĢi, yerel Türk yönetiminin 

baĢarısızlığından kaynaklanıyor. Bu yönetimin bölgede varlığı, yapay bir Ģekilde 

sürdürülüyor. Ancak gereken iktidarı elinde bulunduran yerli(otokon) bir yönetim saygı ve 

güven kazanabilir, memeleketi anarĢiden, yıkımlardan, tamamen yok olmaktan kurtarabilir. 

Bütün bu sebeplerden dolayı ortaya çıkan hakları, 31 Mart ve 25 Mayıs tarihli baĢvuruların 

içindeki unsurları bir araya getirip, bunların doğal sonucu olarak iĢbu giriĢimde bulunduk. 

Biz fransız ihtilalının prensiplerinden kaynaklanan ve zaman aĢımına uğramayan halkların 

kendi kaderini tayin hakkını esas alarak, kararımızı ilan ediyoruz; 

Kilikya bugünden itibaren, Türkiye‟den tamamen bağımsız özgür bir ülke olarak, yerli 

(otokton) hristiyan bir yönetimin idaresi altında bulunacak ve Fransa‟nın desteğini alacaktır. 

GeçmiĢte kalan Osmanlı Ġmparatorluğundan ayrılma sürecini biz nihai ve kaçınılmaz olarak 

değerlendiriyoruz ve bu süreci Ermenistan‟ın, Suriye‟nin, Filistin‟in, Mezopotamya‟nın, 

Arabistan‟ın ilan ettikleri bağımsızlık gibi tamamlanmıĢ olarak görüyoruz. 

Bağımsızlığı hayata geçirmek ve korumak için, düĢmanları kapımızdan uzaklaĢtırıp kuĢatma 

altında olan Ģehirlerimizi Ģenlendirmek, iĢgal altında olan bölgelerimizi ve hristiyan 

kardeĢlerimizi esaretten kurtarmak için, her türlü fedakarlığa hazır olduğumuzu ifade edip 

var olan tüm insan gücümüzü bu ülkenin destekleyicisi olan Fransa‟nın hizmetine teslim 

ediyoruz. 

Farklı çerçeveler, cemaatler, mezhepler, Hristiyan topluluklar olarak hepimiz aynı kutsal 

amaç için bir araya geldik. 

Biz Fransa‟nın yardımıyla ele ele verip bu ülkenin ahlaki değerlerini, kültürünü ve 

ekonomisini yükseltmeye çabalamalıyız. Kilikya‟yı Avrupa‟nın bir uzantısı, medeniyet 
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merkezi olarak görmeyi hayal ediyoruz. Bu ülkede müslümanlar da eĢit bir Ģekilde 

özgürlüklerini yaĢayacak, tüm olumluluklardan faydalanacak, güvence altında olacaklardır. 

Türk yönetiminin altında bu haklardan maruz kalan müslümanlar Türk yönetiminden 

bağımsız oldukları günü kutsayacaklar. Fransa‟nın desteği altında bulunup bağımsız olmak, 

bu ülkede hristiyanların varlığını korumak için tek seçenektir. Biz baĢka bir çözümdense 

ölmeyi tercih ederiz. 

Eminizki Doğu Hristiyanlarının koruyucusu olan yüce ve Ģövalye ruhlu Fransa taleplerimizin 

haklı olduğunu değerlendirecek ve ülkemizin bağımsızlığımızı tanıyıp,kendi koruması altına 

alacaktır. 

 

YaĢasın Bağımsız Kilikya! 

YaĢasın Kilikya‟nın destekleyicisi Fransa! 

 

M. Damatyan 

BirleĢik Ermenistan temsilcisi 

 

G. Vrd. Arslanyan 

Adana Ermeni BaĢpiskoposluğu 

 

4 Ağustos 1920  
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Bölüm II 

 

BATI ERMENĠSTAN ERMENĠLERĠNĠN DEVLET OLUġTURMA FAALĠYETLERĠ VE BATI 

ERMENĠSTAN CUMHURĠYETĠNĠN(ERMENĠSTAN) DEVLET YAPILARININ OLUġUMU 

(Temel Belgeler) 

 

BATI ERMENĠSTAN ERMENĠLERĠNĠN DEVLET OLUġTURMAYA YÖNELĠK 10 YILLIK 

FAALĠYETLERĠ 

 

Batı Ermenistan Ermenilerinin haklarının savunmasına yönelik 10 yıllık faaliyetler 

neticesinde aĢağıdaki projeler, temeller ve makanizmalar oluĢturuldu. 

 

1. Faaliyetinin hukuksal ve siyasi birleĢik paketinin temel hükümler ve yönleri bunlardır; 

a) Hukuksal-Siyasi yönü Ģunları içermektedir; 

– Batı Ermenistan hakkında Rusya hükümetinin deklarasyonu, 29 Aralık 1917 

– Sevr BarıĢ antlaĢması 10 Ağustos 1920 

– ABD 28. BaĢkanı Woodrow Wilson‟un hakem kararı 22 Kasım 1922 

– Kilikya Bağımsızlık bildirgesi 4 Ağustos 1920 

– Ek antlaĢmalar ve hukuksal belgeler 

b) Hukuksal-siyasi yönleri ve faaliyetleri bunları içermektedir; 

– BM Genel kurulu tarafından kabul edilmiĢ „Yerli halklar hakları bildirgesi‟ 13 Eylül 2007 

– Batı Ermenistan Ermenilerin milli kimliği ve vatandaĢlık yapısının oluĢturulması ve 

pekiĢtirilmesi.  

– Ek hukuksal belgeler ve araĢtırmalar. 

 c) Hukuksal yönü, kendi içerisinde Ermenilere yapılan soykırımın kınanması ve tanzimat 

konusunda uluslararası mahkemelerde, Lahey mahkemesinde sürdürülen çalıĢmaları içeriyor. 

d) Avrupa Ġnsan hakları mahkemesinde ve gereken tüm kuruluĢlarda Ermeni kültür ve tarih 

değerlerinin korumasına yönelik hukuksal çalıĢmalar. 

 

2. Faaliyetimizin hukuksal-siyasi temelleri Ģunlardır; 

a) „Batı Ermenistan Ermenilerinin kendi kaderini tayin hakkı‟ ile ilgili bildirgesi 17 Aralık 

2004  

b) „Batı Ermenistan Ermenilerinin hakları‟ ile ilgili bildirge 20 Ocak 2007  

c) Batı Ermenistan hükümetinin oluĢturmasıyla ilgili bildirge 4 ġubat 2011 

d) Batı Ermenistan devlet sistemiyle ilgili kararı 2 Mart 2011 

e) Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin „Batı Ermenistan ve Batı Ermenistan Ermenilerinin 

daimi silahlı, olumlu tarafsızlık hakkında‟ kararı 29 Mart 2011 
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f) Batı Ermenistan Milli Meclisi'nin oluĢmasını ilan eden bildirge. 24 Mayıs 2013 

g) „Batı Ermenistan devlet yapısının, Batı Ermenistan Milli Meclis vekillerine verilen statü ve 

Batı Ermenistan Milli Meclis kanunnamesi hakkında‟ yasa. 7 Mart 2014  

h) Batı Ermenistan CumhurbaĢkanı'nın Anayasa projesi hazırlamak için komisyon oluĢturma 

kararnamesi 10 Ağustos 2014 

 

3. Faaliyetin mekanizmaları ve vasıtaları; 

a) Batı Ermenistan Ulusal konseyi faaliyeti sonucunda Batı Ermenistan Ermenilerinin milli 

kimliğini ve vatandaĢlıklarını oluĢturan yapı olarak, Batı Ermenistan Ermenilerinin hakları 

Uluslararası alanında temsil etme imkanı sağlıyor. Bu anlayıĢ „diaspora Ermenileri‟ 

anlayıĢından farklıdır, zira „diaspora Ermenisi‟ anlayıĢı milli-devlet anlamı ve önemi 

taĢımıyor, milli-devlet hakları savunma imkanı vermiyor. 

b) Böylece, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin üç devlet 

yapısı; Batı Ermenistan Hükümeti, Batı Ermenistan Milli Meclisi(Parlamento), Batı 

Ermenistan CumhurbaĢkanlığı ve CumhurbaĢkanlığı konseyi Batı Ermenistan Ermenilerinin 

haklarını Batı Ermenistan üzerinde sağlayabilmek ve Batı Ermenistan devletini 

anayurdumuzda(Hayrenik) oluĢturup pekiĢtirebilmek için ortak çalıĢmalarını sürdürüyor. 

 

Batı Ermenistan Cumhuriyetinin oluĢumu, Ermeni devleti inĢa sürecinin devamlığını 

sağlayan, özgür, bağımsız,egemen ve birleĢik Ermenistan‟a giden yolda önemli bir adımdır.  

 

Zafer bizim olacak... 

 

Tigran PaĢabezyan  

Batı Ermenistan Cumhuriyeti BaĢbakanı 

20.08.2014 թ. 

 

 

BATI ERMENĠSTAN ERMENĠLERĠNĠN ULUSAL KONSEYĠ KURULUġ TOPLANTISINDA 

ALINAN KARAR 

 

17 Aralık 2004 tarihte Artsakh (Dağlık Karabağ Cumhuriyeti) ġuĢi Ģehrinde Batı Ermenistan 

Ulusal Konseyin kuruluĢ toplantısı gerçekleĢti. KuruluĢ toplantısına katılanlar arasında 

kurucular kurulu temsilcilerinden Ģu isimler vardı; Armenag Aprahamyan, Hovsep 

Hovsepyan, AĢot Babayan, Vahagn ĠĢkhanyan, Hrachya Piliposyan, Vitali Balasanyan, 

Komitas Danielyan, Melanya Balayan, Samvel Karapetyan, Jirayr Sefilyan, Gagik Sargsyan 

vs....  
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Kurucular kurulu toplantısı aĢağıdaki meseleleri ele aldı; 

1. Batı Ermenistan Ermenilerinin Ulusal konseyi oluĢturma meselesi. 

2. Batı Ermenistan Ermenilerinin Ulusal konseyi tarafından „Batı Ermenistan Ermenilerinin 

haklarıyla ilgili‟ bildirgenin hazırlanması.  

3. Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal konsey çalıĢmalarını koordine etmek için uygun aday 

teklifi ve seçim meselesi.  

Oybirliğiyle alınan kararlar; 

Batı Ermenistan Ermenilerinin Ulusal konseyinin kurulması, „Batı Ermenistan Ermenilerinin 

haklarıyla ilgili bildirgenin hazırlanmasına yönelik talimatın verilmesi. Armenag 

Aprahamyan Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal konseyi çalıĢmalarını koordinatürü ve 

organizatörü olarak seçildi.  

Böylece, Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal konsey toplantısı sona erdi. 

 

Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal konseyi  

ġuĢi, 17 Aralık 2004  

 

 

BATI ERMENĠSTAN ERMENĠLERĠNĠN KENDĠ KADERĠNĠ TAYĠN HAKKIYLA ĠLGĠLĠ 

BĠLDĠRGE 

 

Batı Ermenistan Ermenilerinin Ulusal konseyi dünyada dağılmıĢ Ermeni halkının ortak 

iradesini ifade ederek; 

 

Tüm Ermenilerin isteğini gerçekleĢtirip tarihi adaletin yerine getirilmesi için Ermeni 

milletinin kaderindeki sorumluluğumuzun ciddiyetini anlayarak, insan hakları evrensel 

bildirgesindeki prensiplere uygun bir Ģekilde halkların kendi kaderini tayin hakkını 

kullanarak; 

 

BEYAN EDĠYORUZ 

 

Adalet temelli demokratik bir kuruluĢ oluĢturma amacını takip ederek, milletimizin 

canlanmasına yönelik sürecin baĢlangıcını ilan ediyoruz:  

1) „Türkiye Ermenistan'ı ifadesi bundan sonra Batı Ermenistan(Hayrenik) olarak değiĢecektir.  

Batı Ermenistan'ının bayrağı, arması ve milli marĢı olacaktır.  

2) Batı Ermenistan(Hayrenik) milli hükümet, bağımsızlık ve baĢka haklara sahip egemen bir 

devlet olmalı. Anayasa ve Adalet sistemi dıĢında her Ģey milli olacak.  
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3) Batı Ermenistan'ın (Hayrenik) kefili, günümüzde kendi vatanından(Hayrenik) sürgünde 

ve ülkede(Hayrenik) yaĢayan Batı Ermenistan Ermeni halkıdır. Batı Ermenistan Ermeni halkı 

kendi egemenliğini Anayasası ve yasaları temelinde bulundurarak, direk veya temsilciler 

vasıtasıyla gerçekleĢtirecektir.Batı Ermenistan (Hayrenik) adına ifade hakkı, Ulusal konseyin 

hakkıdır.  

4) Batı Ermenistan (Hayrenik) üyeleri, aileleri, birkaç nesil önce de olsa, Batı Ermenistan‟dan 

göç edenlerdir. Batı Ermenistan (Hayrenik) üyeleri Ulusal konseyin koruması ve desteği 

altındalar.Ulusal konseyi bütün üyelerinin özgürlüğü ve onların arasındaki eĢitliği kendi 

güvencesi altına alır. 

5) Ġnsanların ve mülkiyetin güvenliğini ve sınırların dokunulmazlığını sağlayabilmek 

amacıyla Batı Ermenistan'ı (Hayrenik) kendi savunma mekanizmalarını, devlet ve 

toplumunun güvenliğini sağlayan yapılarını oluĢturur.Batı Ermenistan‟ın (Hayrenik) kendi 

üyelerinin milli hizmette bulunma Ģeklini özgürce karar verir. Batı Ermenistan‟ın (Hayrenik) 

savunma güçleri sadece Ulusal konsey kararıyla hareket edebilir ve Ulusal konseyin emri 

altındadır.  

6) Uluslarası hukuka uygun bir Ģekilde, Batı Ermenistan dıĢ politikasını sürdürecek ve baĢka 

devletlerle iliĢki kurup uluslararası organizasyonlara da katılacak.  

7) Batı Ermenistan‟ın milli zenginliği olan kendi halkı, toprağı, yeraltı kaynakları, hava 

sahası, suları ve baĢka doğal kaynakları, ekonomi ve entelektüel gücü, kültürel varlığı Millete 

aittir. Onlara sahip olması,onları kullanması, onlardan faydalanması Batı Ermenistan 

yasalarıyla ayarlanır. 

 8) Batı Ermenistan (Hayrenik) kendi ekonomi sisteminin prensipleri ve sistemin ayarlaması 

hakkında karar verme yetkisine sahiptir. Gerektiğinde kendi para birimini, milli bankasını, 

finansal yönetimini, vergi sistemini oluĢturabilir. 

9) Ulusal Konseyi kendi içerisinde ifade, basın ve vicdan özgürlüğünü güvence altına alır, 

yasama, idareci organların, yargı sisteminin birbirlerinden bağımsız olarak faaliyet 

göstermesini, çoğulcu demokrasiyle sağlar. 

10) Ulusal konsey, hayatın tüm alanlarında Batı Ermenistan Ermenicesinin devlet dili olarak 

kullanılmasını sağlar. Ulusal konsey kendine özgü eğitim sistemi oluĢturup, bilim-kültür ve 

hayatının geliĢme hükümlerini de belirtir.  

11) Ulusal konsey, Ermenilere yapılan Soykırımın 1894-1923 yılları arasında iĢgal edilmiĢ 

topraklarda (Batı Ermenistan‟da) Türkler‟in gerçekleĢtirdiği soykırımın, uluslararası 

tanınmasına yönelik faaliyetinde sorumluluğunu tanır ve bu sürece destek sağlar. 

12) Ulusal konsey, tehcire maruz kalanların nesillerinin yurtlarına dönme sürecine destek 

sağlayacak, ve buna eĢzamanlı olarak tanzimat ödenmesi için Ermenilere yapılan soykırımı 

tanıyan devletlerin katkısıyla, Uluslararası bir vakıf oluĢturacak. 
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13) Bu bildirge Batı Ermenistan Anayasasının oluĢturulması sürecinde, Anayasayı kabul 

edene kadar temel olarak hizmet eder ve milli hükümetin faaliyetini, yeni yasaların 

oluĢturmasını teĢvik eder. 

 

Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal konseyi 

ġuĢi, 17 Aralık 2004  

 

 

BATI ERMENĠSTAN ULUSAL KONSEYĠN BĠLDĠRGESĠ 

 

Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal Konseyi, Batı Ermenistan Ermenilerinin iradesini ifade 

eder.Kendi halkının isteklerini,adaletin yerine getirilmesi için onun beklentilerini 

karĢılamak yolunda kendi uluslararası sorumluluğunun ne kadar önemli olduğunu anlayarak, 

aĢağıda belirtilen unsurlar temelinde bulundurarak Ģu kararnameyi ilan eder; 

a) BM Ġnsan hakları evrensel bildirgesinin genel prensipleri, 

b) Uluslararası hukukun genel prensipleri, 

c) 17 Aralık 2004 tarihinde Batı Ermenistan Ulusal Konsey tarafından talep edilen Batı 

Ermenistan Ermenilerinin kendi kaderini tayin hakkının hayata geçirilmesi gereğini 

temelinde bulundurarak. 

 

BEYAN ETMEK; 

 

Dünyanın dört bir tarafında sürgünde olan Batı Ermenistan Ermenilerin devlet yapısının, 

yani Batı Ermenistan hükümetinin oluĢturulması baĢlatılmıĢtır. Bu hükümetin oluĢma 

güvenceleri aĢağıdaki kararlarla belirlenmiĢtir;  

 

MADDE 1 

1. 29 Aralık 1917 (11 Ocak 1918) tarihinde Batı Ermenistan'ın bağımsızlığını tanıyan 

Rusya‟nın kararnamesi. Rusya Halk temsilcileri konseyi „Türkiye Ermenistan‟la(Batı 

Ermenistan) ilgili kararnamesini‟ 31 Aralık 1917 (13 Ocak 1918) tarihinde „Pravda‟ 

gazetesinin No: 227 sayısında yayınlanmıĢtır. 

2. 2 Ocak 1918 tarihinde Batı Ermenistan Ulusal Konseyinin Fransa hükümetine Batı 

Ermenistan'ın bağımsızlığını tanımak için yaptığı baĢvuru.  

3. 10 Ağustos 1920 Sevr antlaĢması ve ABD BaĢkanı W.Wilson‟un hakem kararı (22 Kasım 

1920). Batı Ermenistan'ın varlığını ve bağımsızlığını tanıyan, bugüne kadar geçerli olan "de 

jure" ve "de facto" kabul edilmiĢ uluslararası belgeler. 



26 
 

Bu önemli tarihleri de not ediyoruz; 1920 San Remo konferansı, 24 Nisan 1920 Batının 

Büyük devletleri tarafından Sevr antlaĢmasının imzalanması, 11 Mayıs 1920 Sevr 

antlaĢmasının Türk hükümetine teslimiyeti, 10 Ağustos 1920 Türkiye tarafından Sevr 

antlaĢmasının imzalanması.  

4. 14 Aralık 1960 BM Genel kurulu tarafından kabul edilmiĢ Sömürge Ġdaresi Altındaki 

Ülkelere ve Halklara Bağımsızlık Verilmesine ĠliĢkin Karar. 

5. Batı Ermenistan Ermenileri BM Genel kurulu tarafından 13 Eylül 2007 tarihinde kabul 

edilmiĢ beyannameye göre yerli (otokton) halk olarak kendi kaderini tayin hakkına 

sahiptirler.  

„Yerli(Otokton) halkların kendi kaderini tayin hakkı var. Bu haklarını kullanarak, 

yerli(otokton) halklar kendi siyasi statüsünü belirleyip ekonomik, sosyal ve kültürel 

kalkınmalarını sağlayabilirler‟ (Madde 3) 

 

MADDE 2 

1. Batı Ermenistan Ermenilerinin haklarının sağlanması ve hayata geçirilmesi ancak Batı 

Ermenistan hükümetinin desteğiyle mümkündür.  

2. Zorla tehcire maruz kalmıĢ (her Ermeninin nesileri) anavatanına(hayrenik) dönüp orada 

kalkınma hakkına sahiptir.  

3. Ermeni Ulusal Konseyi dünyanın dikkatini Batı Ermenistanın kendi vilayetlerine inkar 

edilemez tarihi sınırlarının tanınmasına (W.Wilson‟un hakem kararı da dahil olmak üzere) 

çeviriyor.  

4. 1894–1923 farklı Türk hükümetler tarafından Küçük Asya ve Batı Ermenistan‟da 

gerçekleĢtirilmiĢ soykırımın sonucunda katledilmiĢ, zorla tehcire uğramıĢ, Ermenilerin yok 

edilmiĢ veya el konulmuĢ mal ve mülkiyetini Batı Ermenistan hükümetine teslim etmek 

zorundadır. 

 

MADDE 3 

Sürgünde oluĢturulmuĢ Batı Ermenistan hükümeti dünyanın dört bir yanına dağılmıĢ 

Ermenilerin durumunu yansıtıyor. Dolayısıyla aĢağıdaki tanımlanmaları göz önünde 

bulundurmak gerekir; 

1. Batı Ermenistan Hükümeti, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi vekilleri tarafından 

oluĢturuluyor. Sürgündeki hükümet devlet iktidarı niteliğine sahiptir. 

2. Batı Ermenistan isimiyle bir tek Batı Ermenistan sürgüdeki hükümeti(Hayrenik) kendini 

tanımlayabilir. 

3. Dünyanın dört bir yanına dağılmıĢ Ermenilerin Batı Ermenistan vatandaĢlığa hakkı vardır. 

Batı Ermenistan vatandaĢları Batı Ermenistan hükümetinin koruması ve desteği altında 

bulunuyorlar. 
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 4. Batı Ermenistan hükümeti kendi vatandaĢlarının milli, ırk ve dini kimliklerinden 

bağımsız özgür ve eĢit kalkınmasını sağlar. 

5. Batı Ermenistan hükümeti toplumunun güvenliğini sağlamak için gereken yapıları ve 

kurumları teĢkil eder. 

6. Batı Ermenistan hükümeti uluslararası hukukunun bir parçası olarak baĢka devletlerle ve 

milli teĢkilatlarla iliĢkiler kurup, uluslararası kurumların faaliyetlerinde de katılıyor. 

 

MADDE 4 

1. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Batı Ermenistan hükümetini uluslararası beyanname ve 

antlaĢmalarıyla aĢağıda belirlenen hükümlerin kabul ettirmesiyle görevlendiriyor;  

a) Batı Ermenistan‟ın doğal zenginlikleri; toprak, yeraltı kaynakları, hava sahası, su ve diğer 

doğal kaynakları, ekonomik, entellektüel, tarih ve kültürel imkanları Batı Ermenistan 

Ermenilerine aittir.  

b) Batı Ermenistan‟ın doğal zenginliğine sahip olma, onu kullanıp yönetme Ģekli Batı 

Ermenistan hükümetinin kabul ettiği yasalarla belirlenir. 

c) Batı Ermenistan Hükümeti Türkiye Cumhuriyetinin sınırları içerisinde milli servete 

sahiptir. Bunların içinde altın ve elmas rezervleri, para fonunda ise pay hakkı mevcuttur.  

2. Batı Ermenistan Hükümeti kendi hakimiyeti altında bulunacak tüm bölgelerde ifade, basın 

ve vicdan özgürlüğü, yasama, idareci ve hukuki yönetimlerinin eĢitliğini sağlayacak, 

Batı Ermenistan‟ın topraklarında yer alacak silahlı kuvvetleri ve emniyet güçleri depolitize 

edilecektir.  

3. Batı Ermenistan Hükümeti Ermeniceyi devlet dili ilan edip, Batı ve Doğu Ermenicenin eĢit 

kullanımını kabul ederek, hükümetin resmi dili olarak Batı Ermeniceyi ilan ediyor. Hükümet 

kendine özgü eğitim, bilim ve kültür mekanizmaları oluĢturuyor. 

4. Batı Ermenistan Hükümeti Batı Ermenistan‟da ve Türkiye‟de gerçekleĢtirilmiĢ soykırımı 

kabul ettirme sürecini Ermeni Ulusal konseyinin beyannamesine uygun bir Ģekilde 

destekliyor. 

5. Bu bildirge Ulusal Konseyi tarafından, Uluslararası kurumlarda söz sahibi olan Batı 

Ermenistan Hükümetini temsil eden geçici bir temsilci tayin etmek için bir temel 

oluĢturuyor.Dolayısıyla Batı Ermenistan, Ermenistan Cumhuriyeti, Artsakh (Karabağ), 

Cavahk ve dünyanın dört bir tarafına dağılmıĢ Ermenilere(Hayere) çağrıda bulunuyoruz; 

Bilgilerinizle, tecrübenizle ve mesleklerinizle Hükümetimizin faaliyetine katkı sağlayın! 

 

Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal konseyi 

4 ġubat 2011 Paris, Fransa 
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KARAR 

N: 1/2011 – 29.03.2011 

 

BATI ERMENĠSTAN ULUSAL KONSEYĠ 

„KARA VE DENIZ SAVAġI HUKUKU, TARAFSIZ ÜLKELERIN HAK VE ÖDEVLERI, 

SAVAġIN BAġLATILMASI, DÜġMANLIKLARIN AÇILMASI HAKKINDA‟ 18 EKĠM 1907 

TARĠHĠNDE LAHEY‟DE ĠMZALANAN ANTLAġMAYA DAYANARAK BATI 

ERMENĠSTAN ERMENĠLERĠNĠN VE BATI ERMENĠSTAN‟IN DAĠMĠ, SĠLAHLI,OLUMLU 

TARAFSIZLIĞINI ĠLAN EDĠYOR 

 

ÖNSÖZ 

 

Birinci ve Ġkinci dünya savaĢlarında insanlığın ve özellikle Ermeniler‟in manevi, kültürel, 

maddi ve toprak kayıpları göz önünde bulundurarak, insanlığın bugün de manevi-kültürel, 

ahlaki-psikolojik ve ekonomik-siyasi krizlerinden dolayı, medeniyetler arasında yeni 

çatıĢmalar insanlığı üçüncü dünya savaĢının eĢiğine getirdiğini görerek;  

„Kara ve deniz savaĢı hukuku, tarafsız ülkelerin hak ve ödevleri, savaĢın baĢlatılması, 

düĢmanlıkların açılması hakkında‟ 18 ekim 1907 tarihinde Lahey‟de imzalanan antlaĢmayı 

insanlık ve Ermeniler için hukuki anlamda doğru bir yol olarak kabul etmekteyiz ve 

antlaĢma, milletler ve dinler arasında çatıĢmaları, savaĢları önlemek açısından büyük önem 

taĢımaktadır. 

Emperyalist politikaların sonucu olarak Batı Ermenistan devletinin yokluğu, Batı Ermenistan 

Ermenilerini hukuki anlamda „Kara ve deniz savaĢı hukuku, tarafsız ülkelerin hak ve 

ödevleri, savaĢın baĢlatılması, düĢmanlıkların açılması hakkında‟ 18 ekim 1907 tarihinde 

Lahey‟de imzalanan antlaĢmasının bir parçası olma imkanından ve öz savunma organize etme 

doğal hakkından mahrum etti. Eğer Ermeni devleti var olsaydı, yukarıda adı geçen 

sözleĢmeden (1899 yılındaki birinci sözleĢme de dahil olmak üzere) ve bu haklardan mutlaka 

faydalanacaktı.  

ġunu da hatırlatıp altını çizmek ve değerlendirmek istiyoruz. 24 Mayıs 1915 tarihinde Üçlü 

itilaf ülkeleri: Büyük Britanya, Fransa ve Rusya Osmanlı hükümeti tarafından Ermenileri yok 

etme politikasını eleĢtirip „Osmanlı‟nın insanlığa ve uygarlığa karĢı iĢlediği yeni suç‟ olarak 

bu olayı tanımladılar.  

4 Ağustos 1920 tarihinde Kilikya Ermeni devleti bağımsızlığını ilan etti, fakat Fransa 27 Ekim 

1915 tarihindeki Ermeni Kilikya‟sına özerklik verme sözünden vazgeçip Kilikya‟yı terk etti 

ve silahsızlaĢtırdı, bu yüzden de Kilikya bağımsızlığını koruyamadı. 

Bu dönem aynı zamanda Osmanlı Ġmparatorluğunun parçalanma ve uluslararası 

prensiplerine dayanarak yeni bağımsız arap devletlerin ortaya çıkma dönemiydi. 
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1918-1920 yıllarında Doğu Ermenistan‟da kurtuluĢ mücadelesini sürdüren bölgeler 

Nakhicevan (Nahçıvan), Zangezur, Artsakh (Karabağ), Cavakh ve Ermenistan Cumhuriyeti 

Türk-Azeri silahlı birimlerinin saldırılarına uğradığını tarihi bir gerçek olarak kabul 

ediyoruz. 

1920 yılında Ermenistan Cumhuriyeti üye olmak için Milletler Cemiyetine baĢvurdu ve 

cevabı beklediği süreçte Kemalist Türkiye Ermenistan‟a ve Ermenilere karĢı yeni saldırılar 

gerçekleĢtiriyordu. Sevr BarıĢ antlaĢmasının ve ABD 28. BaĢkanı Woodrow Wilson‟un hakem 

kararının hayata geçirilmesini engellemek amacıyla.  

Ermeni milletinin özgür iradesini ve kendi topraklarının üzerinde otokton(yerli) halk olarak 

bagımsızlıgını geliĢtirmek, özgür yaĢama, kalkınma, ilerleme hakkına engel olan baĢka tarihi 

olayları da göz önünde bulundurarak, 

Ve nihayet BM tarafından kabul edilen uluslararası prensip ve standarlarına uygun bir 

Ģekilde, anlaĢmazlıkların barıĢçı yöntemlerle çözümünden yana olduğumuzu bir kez daha 

belirterek, halkların özgürce kalkınma ve ilerleme hakkına dayanarak, 

Batı Ermenistan Ulusal Konseyi olarak bu kararla ilan ediyoruz;  

1. ĠĢgal altında bulunan Batı Ermenistan`a ("de jure" ve "de facto") ait olan bölgelerin Batı 

Ermenistan Ermenilerin ve Batı Ermenistan'ın daimi, silahlı, olumlu tarafsızlığını ilan 

ediyoruz ve aĢağıdaki hükümleri öne sürüyoruz; 

a) ABD 28. BaĢkanı Woodrow Wilson‟un 22 Kasım 1920 tarihindeki Ermenistan-Türkiye 

sınırlarını belirleyen hakem kararı. 

b) BM‟in 14 Aralık 1960 tarihinde kabul ettiği „Sömürge Ġdaresi Altındaki Ülkelere ve 

Halklara Bağımsızlık Verilmesine ĠliĢkin Bildirisine‟ dayanarak tarihi Ermenistan`ın, Batı 

Ermenistan ve Kilikya dahil olmak üzere bağımsızlığını tanımak. 

c) Ve nihayet kadim Otokton(Yerli) halk olarak 13 Eylül 2007 tarihinde BM tarafından kabul 

edilmiĢ Yerli (Otokton) halklar hakları bidirgesine göre Batı Ermenistan Ermenilerin, Batı 

Ermenistan‟a yönelik olan tarihi, kültürel, medeni, inkar edilemez ve zamanaĢımı olmayan 

haklara sahiptir. 

2. Batı Ermenistan Ulusal Konseyinin daimi, silahlı, olumlu tarafsızlık hakkında kararı, hem 

Batı Ermenistan vatandaĢı olanlar için geçerlidir, hem de daha vatandaĢ olmayan Ermeniler 

için, zira onlar tanıtıldığı gibi Diaspora Ermenileri değil, onlar Ermenilere yapılan soykırım 

ve tehcir sonucunda dünyanın dört bir yanına dağılmıĢ sürgündeki Batı Ermenistan 

Ermenileridir. 

3. Batı Ermenistan Ermenilerinin, Ermeni topluluklarıda dahil olmak üzere, günümüzde 

dünyada yaĢanan savaĢlara, devrimlere, milletler ve dinler arasındaki çatıĢmalara, 

medeniyetler arasındaki çatıĢmalara ve onlardan kaynaklanan Ģiddetlere, katliamlara, 

soykırımlara, kaoslara dahil olmama hakkı vardır,(Kara ve deniz savaĢı hukuku, tarafsız 
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ülkelerin hak ve ödevleri, savaĢın baĢlatılması, düĢmanlıkların açılması hakkında‟ 18 ekim 

1907 tarihinde Lahey‟de imzalanan sözleĢmeye göre.) 

4. Batı Ermenistan Ermenileri, Ermeni topluluklarıda dahil olmak üzere, Ģiddetlerden, 

saldırılardan, zorunlu tehcirlerden ve katliamlardan korunup, ülkelerini dıĢ saldırılara karĢı 

savunma hakkına sahiptirler. Bu hakları özellikle BM Anayasasının 51. Maddeden 

kaynaklanıyor. Bu madde insanların „Bireysel ve toplu öz savunma hakkını‟ vurguluyor.  

5. Batı Ermenistan Ermenilerinin, Ermeni topluluklarıda dahil olmak üzere, „Kara ve deniz 

savaĢı hukuku, tarafsız ülkelerin hak ve ödevleri, savaĢın baĢlatılması, düĢmanlıkların 

açılması hakkında‟ 18 ekim 1907 tarihinde Lahey‟de imzalanan sözleĢmeye göre yaĢadığı 

ülkenin, baĢka ülkelere karĢı saldırı gerçekleĢtirdiğinde, yada iç siyasi çatıĢmalar, iç savaĢı 

esnasında olaylara dahil olmayıp tarafsızlığını koruma hakkı var. Batı Ermenistan 

Ermenilerinin barıĢ ve güven içinde yaĢayıp kalkınma örneklerinden biri de 1975-1990 

yıllarında Lübnan‟da iç siyasi krizi yaĢanırken Lübnan Ermeni topluluklarıda olumlu 

tarafsızlığını koruyabilme örneğidir. 

6. Batı Ermenistan Ermenileri, daimi,silahlı, olumlu tarafsızlıklarını sürdürdükleri süreçte 

kendi toplumunun ve cemaalerin güvenliğini koruyabilmek için BM Anayasasının 51. 

maddesine göre savunma ve bölgesel emniyet güçleri oluĢturma hakkına sahiptirler. 

7. Batı Ermenistan Ermenileri ve Ermenilerin Vatanından değiĢik dönemlerde, değiĢik 

sebeplerden göç ettirilmiĢ ve sürgüne uğramıĢ Ermeniler, ahlak, tarih, medeniyet, siyaset ve 

sivil açılarından baktığımızda daimi, silahlı, olumlu tarafsızlık politikalarını sürdürme 

haklarını hayata geçirmelidir, zira bugüne kadar ne Milletler Cemiyeti, ne de BirleĢmiĢ 

Milletler ve Uluslararası camia gerektiği gibi Ermenistan‟ın(Batı Ermenistan) ve Ermenilerin 

doğal, daimi ve inkar edilemez haklarını savunmamıĢlardır.  

8. Bu bağlamda Milletler Cemiyeti‟nin ve BM‟nin belgelerinde ve birinci kurumun 

oluĢturduğu Hükümetlerarası DanıĢma Kurulu kararında (2 Ağustos 1929) yer alan„Ermeni 

göçmenlerinin sorunları ve terk edilmiĢ mülkleriyle‟ilgili bazı hükümlerle BM‟in „Ağır 

Uluslararası Ġnsan Hakları Hukuku Ġhlalleri ve Ciddi Uluslararası Ġnsancıl Hukuk Ġhlalleri 

Mağdurlarının Çözüm ve Tazminat Hakkına Dair Temel Prensipler ve Kurallar‟ (16 Aralık 

2005, N:60/147) sözleĢmesinde yer alan bazı hükümler kabul edilemez. 

9. Batı Ermenistan Ermenileri, Ermeni cemaatleri de dahil olmak üzere, siyasi çeliĢkilerden 

ve suistimallerden dıĢarı çıkıp kendi milli meselelerini baĢka bir hukuki zemine taĢıma 

hakkına sahiptirler.  

10. Dünyanın dört bir yanına dağılmıĢ sürgündeki 10 milyon Ermeni, Batı Ermenistan‟da 

çoğunluk oluĢturup güvenliklerini sağlayabilirler, dolayısıyla W.Wilson hakem kararının 

hayata geçirilmesi ve 'de facto' gerçekleĢtirilmesi bir gerekçedir.  

11. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi, Batı Ermenistan'ın sürgünde bulunan Hükümetine 

talimat veriyor; Bundan sonra yasama, hukuki, kavramsal, yapısal ve giriĢimcilik 
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faaliyetlerinde „Batı Ermenistan Ermenilerinin ve Batı Ermenistan'ın daimi, silahlı,olumlu 

tarafsızlık‟ prensiplerine uygun bir Ģekilde hareket etmek zorundadır, zira bu prensiplere 

göre „Batı Ermenistan daimi, silahlı, olumlu ve bağımsız, demokrat bir devlettir‟. 

12. „Batı Ermenistan Ermenilerinin ve Batı Ermenistan'ın daimi,silahlı,olumlu tarafsızlık 

hakkında‟ Batı Ermenistan Ulusal Konseyinin beyannamesi, hemen beyan ettikten sonra  

'de jure' yürürlüğe giriyor, 'de facto' ise bu beyannameyi Hollanda hükümetine teslim 

ettikten 60 gün sonra yürürlüğe girecektir. 

 

Batı Ermenistan Ulusal Konseyi 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

BaĢka dillere tercüme edildiğinde çeviri metnin aslı olarak Ermenice metin kabul edilecektir.  

–––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Dipnot 

 

1. Le premier communiqué turc. Agence Télég. Wolff. Constantinople, le 4 juin 1915, 

L'Agence Havas avait publié, le 24 mai, la déclaration suivante, après une entente préalable 

entre les Gouvernements de France, de Grande–Bretagne et de Russie: 

"Depuis un mois environ, les populations turque et kurde de l'Arménie procède, de 

connivence et souvent avec l'appui des autorités Ottomanes, à des massacres des Arméniens. 

De tels massacres ont eu lieu vers la mi–d'avril (nouveau style) à Erzeroum, Terdjan, Eghine, 

Akn, Bitlis, Mouch, Sassoun, Zeitoun et dans toute la Cilicie; Les habitants d‟une centaine de 

villages aux environs de Van ont été tous assassinés; dans la ville même, le quartier arménien 

est assiégé par les Kurdes. En même temps, à Constantinople, le Gouvernement Ottoman 

sévit contre la population Arménienne inoffensive. 

En présence de ces nouveaux crimes de la Turquie contre l'humanité et la civilisation, les 

Gouvernements alliés font savoir publiquement à la Sublime Porte qu'ils tiendront 

personnellement responsables des dits crimes tous les membres du Gouvernement ottoman 

ainsi que ceux de ses agents qui se trouveraient impliqués dans de pareils massacres. " 

 

„Adeta bir aydan beri Ermenistan‟ın (Batı Ermenistan) Türk ve Kürt ahalisi Osmanlı 

idarecilerinin izniyle ve hatta onların desteğiyle Ermenilere karĢı katliamlar gerçekleĢtiriyor. 

Bu katliamlar Nisan ayın ikinci yarısında Erzurum‟da, Tercan‟da, Eğin‟de, Bitlis‟te, MuĢ‟ta, 

Sasun‟da, Zeytun‟da ve bütün Kilikya‟da gerçekleĢti. Van‟ın etrafındaki yüzden fazla köyün 

Ermeni nüfusu katledildi ve Van‟ın Ermeni mahallesi Kürtler tarafından kuĢatılmıĢ 

durumundadır. Aynı zamanda Osmanlı hükümeti Ġstanbul‟un savunmasız Ermeni sakinlerini 

de eziyet çektirdi. Ġnsanlık ve medeniyete karĢı Türkiye‟nin bu yeni suça karĢılık olarak itilaf 
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devletlerin hükümetleri Bab-I Ali‟ye bildiriyorlar ki Türk hükümetinin tüm üyeleri ve bu 

katliamlara katılan bütün memurlar Ģahsen sorumlu sayılacaktır‟. 

 

2. La Correspondance d'Orient, Revue économique, politique et littéraire 

Le 19 janvier, 1920, 

1/ Le conseil supreme des allies a decider que le gouvernement de l'Etat Arménien est 

reconnu comme gouvernement de fait; 

2/ Que cette reconnaissance ne préjuge pas la question des frontières de l‟Etat armenien. 

 

2. La Correspondance d'Orient, Revue économique, politique et littéraire 

Հունվար 19, 1920, 

1/ Ġttifak Devletlerinin Genel konseyi Ermeni devletinin hükümetini 'de facto' hükümet 

olarak tanıdığını ilan ediyor. 

2/ Tanımanın, Ermeni devletinin sınırlarının belirlenmesi anlamına gelmediği 

kararalaĢtırıldı. 19 Ocak 1920 

 

3. 22 Kasım 1920 tarihinde ABD 28. BaĢkanı Woodrow Wilson tam adıyla „Amerika BirleĢik 

Devletleri BaĢkanının Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır sorununun çözümlenmesine ve 

bununla birlikte, Ermenistan‟ın(Batı Ermenistan) deniz ulaĢımı ve sözü geçen sınırlara bitiĢik 

Türk topraklarının herhangi bir bölümünün askerden arındırılmasını Ģart koĢabileceğine 

dair‟ tahkim kararını kabul etti. 

3. Voici la Sentence Arbitrale officiel et complet; "La décision du Président des Etats–Unis 

d'Amérique pour la détermination de la frontière entre la Turquie et l'Arménie, l'accès à la 

mer de l'Arménie et la démilitarisation de tout territoire turc adjacent". 

 

 

 

BATI ERMENĠSTAN CUMHURĠYETĠNĠN BAYRAĞI HAKKINDA 

 

KARARNAME 

 

Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin 17 Aralık 2004 tarihinde kabul ettiği Bildirgeye göre; 

Batı Ermenistan'ın (Hayrenik) kendi bayrağı, arması ve Milli marĢı olmalı. Bu Bildirgenin 

hükümlerini temelinde bulundurarak, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi, Batı Ermenistan 

Cumhuriyeti'nin yeni bayrağını belirlemeye karar verdi. 

Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin bayrağı, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin devlet 

sembollerinden biridir. 
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Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin bayrağı dört renkten oluĢmaktadır. Merkezde evrensel 

uyumunu sembolize eden iki sembol var: koyu mavi renkli sekizgenin içinde altın renkli 

sekiz kollu sonsuzluk iĢareti yer alıyor. 

Sekizgenin dört ucundan baĢlayan koyu mavi kiriĢ Ģeklindeki çizgiler dünyanın dört tarafını 

sembolize edip dört yöne doğru uzanır. Koyu mavi kiriĢ çizgileri altın rengiyle çevrilidir. 

Bayrağın dört kesimleri açık mavidir. 

Bayrak Ermeni yüksek platosunun uygarlığın beĢiği olduğunu sembolize ediyor. 

Koyu mavi rengi, Ermeni halkının sonsuzluğunu simgeliyor. Atın rengi "Arev"(GüneĢ), 

Ermeni halkının Aryan(Arimen/Armen/Arman) olması, özgürce yaratıcılığı ve hayat 

sevgisini simgeliyor. Açık mavi renk Ermeni halkının IĢık (Luys) aydınlanma misyonu 

olmasını simgeliyor. Beyaz rengi ise Ermeni halkının erdemliliğini simgeliyor. Bayrağın 

geniĢliği ve uzunluğunun ölçüsü 1:2 orandadır. 

Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin bayrağının geniĢliği ve uzunluğunun ölçüsünü koruyarak 

daha küçük veya daha büyük ölçüde de bayraklar kullanılabilir. 

Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin bayrağının tanımıyla birlikte, renkli çizimi de yer alıyor. 

Geçici hükümler 

1. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Milli Meclisi oluĢana kadar bu kararnamenin 

yasa hükmü vardır. 

2. Bu kararname yürürlüğe girdiği anda Batı Ermenistan Milli Meclisinin bir önceki bayrağı, 

Batı Ermenistan Ermenilerinin Genel kuruluna teslim edilecektir. (Genel kurulunun simgesi 

olarak). 

3. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin bayrağının kullanımı, kararnameyi imzaladıktan hemen 

sonra baĢlayabilir. 

 

Armenag Aprahamian 

Batı Ermenistan Ulusal Konseyi BaĢkanı 

Paris, Fransa 21.10. 2011  

 

(Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin bayrağının renkli çizimi kapağının birinci sayfasında yer 

alıyor) 

 

 

BATI ERMENĠSTAN CUMHURĠYETĠ'NĠN RESMĠ ARMASI HAKKINDA  

KARARNAME 

 

ĠĢ bu kararname ile Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmi arması belirleniyor. 
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Arma mavi ve atın rengi iki kenar Ģeridiyle ayrılmıĢ bir siperden oluĢuyor. Siperin üzerinde 

sekizgen içinde sonsuzluk iĢareti yer alıyor. Sonsuzluk iĢaretinden baĢlayan kiriĢ Ģeklindeki 

çizgiler siperi dörde bölüyorlar. Armanın renkleri Batı Ermenistan Cumhuriyeti bayrağı 

renkleriyle aynıdır; mavi, altın rengi, koyu mavi, beyaz.  

 

Armenag Aprahamian 

Batı Ermenistanı Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı 

06.04.2015  

 

(Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmi armasının renkli çizimi kapağın ikinci sayfasında 

görebilirsiniz) 

 

 

BATI ERMENĠSTAN ERMENĠLERĠ ÖZ SAVUNMA KUVVETLERĠNĠN OLUġTURMASI 

HAKKINDA KARARNAME 

 

Ermenistan‟ın ve Ermenilerin korunmasını asıl amaç ilan ederek,  

Birinci ve Ġkinci dünya savaĢlarında Ġnsanlığın ve Ermeniler‟in yaĢadığı 

insani,manevi,kültürel, maddi ve toprak kayıplarını göz önünde bulundurarak,  

Günümüzde insanlığın manevi-kültürel, ahlaki-psikolojik ve ekonomik-siyasi derin krizler 

yaĢadığını ve bunlardan dolayı meydana gelen dinler-medeniyetler arası çatıĢmalarını 

Üçüncü Dünya savaĢı tehlikesi yarattığını göz önünde bulundurarak, 

Yakın Doğuda devam eden ve daha da derinleĢen askeri ve siyasi süreçleri, Ermeniler ve 

Ermenistan‟ın güvenliği açısından da tehditler oluĢturuyorlar.  

BM Uluslararası prensipleri ve standarlarına uygun bir Ģekilde tekrar anlamazlıkların barıĢ 

yoluyla çözmenin taraftarı olduğumuzu vurgulayarak, bölgesel barıĢ ve güvenliğinin, 

halkların özgür kalınma ve ilerleme haklarının hayata geçirilmesi sürecine desteğe hazır 

olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak, 

17 Aralık 2004 tarihinde Ulusal Konsey tarafından talep edilen Batı Ermenistan 

Ermenilerinin kendi kaderini tayin hakkının hayata geçirilmesinin bir gerekçe olduğunu göz 

önünde bulundurarak,  

Dünyanın dört bir yanına dağılmıĢ Ermenilerinin devlet yapısına sahip olma hakkını, Batı 

Ermenistan sürgündeki hükümeti oluĢturmak için 4 ġubat 2011 tarihinde Paris, Fransa‟da 

kabul edilmiĢ Bildirgeyle gerçekleĢtirildiğini göz önünde bulundurarak,  

Batı Ermenistan Ermenileri ve Batı Ermenistan‟ın daimi, silahlı, olumlu tarafsızlık politikası 

sürdürdüğüne dair kararının (29.03.2011) „Kara savaĢında tarafsız devletlerin ve tarafsız 
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bireylerin haklarıyla‟ ilgili sözleĢmesine (18 Ekim 1907, Lahey) dayanarak alındığını göz 

önünde bulundurarak,  

Ermenilerin sorunlarıyla ilgili bizim sorumluluğumuzun bilincinde olarak; Ermenilerin öz 

savunma hakkı, can ve mal güvenliği, BM Ġnsan hakları evrensel bildirgesinde yer alan 

prensiplerden ve standarlardan kaynaklanan, Ermenilerin kalkınma ve geliĢme doğal hakkı 

vs., tüm bunları göz önünde bulundurarak  

Beyan ediyoruz: 

Batı Ermenistan Ermenileri, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi ve Batı Ermenistan Hükümeti 

öz savunma özel güçlerinin oluĢturulması. Bunun temel amacı Ermenileri ve Ermenistan‟ı 

korumaktır. 

a) Batı Ermenistan Ermenileri öz savunma güçleri, Batı Ermenistan Ermenilerinin yaĢadığı 

tüm bölgelerde oluĢturulacak ve onun yegâne amacı, gerektiğinde Ermenilerin ve 

Ermenistan‟ın savunması olacaktır. 

b) Batı Ermenistan öz savunma güçleri için daha sonra yürürlüğe girecek Kanunname ve 

davranıĢ kodeksi oluĢturulacak. 

c) Batı Ermenistan Ermenileri öz savunma güçlerine hareket edebilme yetkisi verilecektir ve 

talebe göre hareket edip gereken yerde bir araya gelecektir. 

d) Batı Ermenistan Ermenileri öz savunma güçleri sadece „Batı Ermenistan Ermenileri ve Batı 

Ermenistan‟ın daimi, silahlı, olumlu tarafsızlık‟ hakkında (29.03.2011) ve „Kara savaĢında 

tarafsız devletlerin ve tarafsız bireylerin haklarıyla‟ ilgili kararların hükümlerine, 

maddelerine uygun bir Ģekilde faaliyetlerini sürdürecektir.  

 

Armenag Aprahamian 

Batı Ermenistan Ulusal Konseyi BaĢkanı 

26.12.2012  

 

 

BATI ERMENĠSTAN MĠLLĠ MECLĠSĠ (PARLAMENTO) OLUġTURMA  

BĠLDĠRGESĠ 

 

Paris, Fransa, 24 Mayıs 2013. 

 

Batı Ermenistan Ulusal Konseyi, Batı Ermenistan Hükümeti ve Batı Ermenistan Milli 

Meclisini (Parlamento) oluĢturan özel konsey, Batı Ermenistan‟ın devlet yapısı oluĢturma, 

Ermenilerin varlığı ve kimliğini koruma, Batı Ermenistan ekonomisini canlandırma ve 

yeniden inĢa etme sürecinin sorumluluğunu üzerlerine alıp 

Ġlan ediyoruz: 
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>Ermeniliğin var olan gücünü mobilize edebilmek için Batı Ermenistan Milli 

Meclisi(Parlamento) oluĢturmak. 

>Milli birliğini ve Ermenilerin zamanaĢımına uğramayan haklarını, Ermeni meselesini 

çözüm sürecinin temelinde bulundurmak. 

>Bir önerge kabul etmek: Ermeni halkı kendi kendine yeten bir Ģekilde yaĢamını sürdürmeli, 

gelecekte ise tek, birleĢik ve bağımsız Ermeni devletinin bünyesinde barındırılmalı. 

Առաջնորդվում են՝ 

a) Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal Konseyinin 17 Aralık 2004 tarihinde kabul edilmiĢ 

resmi beyannameyi ve 20 Ocak 2007 tarihinde kabul edilmiĢ „Batı Ermenistan Ermenilerinin 

haklarıyla ilgili‟ bildirgesini temelde bulundurarak,  

b) Batı Ermenistan'ın sürgündeki Hükümeti'nin oluĢturulmasıyla ilgili 4 ġubat 2011 

tarihindeki ve Batı Ermenistan devlet yapılarıyla ilgili 2 Mart 2011 tarihinde kabul edilmiĢ 

kararları temelde bulundurarak, 

c) 30 Kasım 2012 tarihinde Batı Ermenistan Ermenilerinin 5. Konefransında alınan Batı 

Ermenistan Milli Meclisi (Parlamento) oluĢurma kararını temelde bulundurarak, 

Ġlan ediyoruz; 

Ġnsani ahlak anlayıĢlarına ve her türlü insan haklarına rağmen Ermenilerin kendi 

memleketlerinde (yerkir) olan haklarını tanımayan Türkiye‟nin farklı hükümetleri, Osmanlı, 

Jön Türk ve Kemalist, 1894-1923 yılları arasında Ermenilere soykırım ve tehcir 

gerçekleĢtirdiler. Bunların sonucunda bölgede demografik yapı tamamen değiĢti, iĢgal altında 

bulunan Batı Ermenistan topraklarında, Ermenilerin sayısı azaldı ve ek olarak Batı 

Ermenistan‟da milletler arasındaki denge zorla değiĢtirildi. Bütün bunları göz önünde 

bulundurarak, ilan ediyoruz ki; Batı Ermenistan Milli Meclisinin(Parlamento) idaresi hem 

Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaĢlarının üzerinde, hem 'de jure' ve 'de facto' Batı 

Ermenistan‟a ait olan, iĢgal altında bulunan topraklar üzerinde geçerlidir. Ġdare bölgesini 

belirleyen unsurlar da Ģunlardır; 

a) ABD 28. BaĢkanı Woodrow Wilson‟un Ermenistan-Türkiye sınırı belirleyen hakem karar 

(22 Kasım 1920) . 

b) Tarihi Ermenistan‟ın, bunun dahilinde Batı Ermenistan ve Kilikya(Giligia) Ermenistan‟ın 

bağımsızlığının BM „Sömürge Ġdaresi Altındaki Ülkelere ve Halklara Bağımsızlık 

Verilmesine iliĢkin‟ bildiriye (14 Aralık 1960) göre tanınması. 

c) BM „Yerli(Otokon) halklar hakları‟ bildirgesine göre (13 Eylül 2007) Batı Ermenistan 

Ermenilerinin tarihi, genetik, kültürel, medeniyeti inkar edilemez ve zamanaĢımına 

uğramayan haklarıyla devlet oluĢturma hakkı da mevcut. 

Yukarıda belirlenmiĢ idare, Batı Ermenistan‟ın aĢağıda gösterilen vilayetlerinde ve 

bölgelerinde yayılıyor;  



37 
 

1. Van, 

2. Bitlis (BageĢ), 

3. Erzurum (Garin), 

4. Trabzon (HamĢen), 

5. Sivas (Sebastia), 

6. Diyarbakır (Dikranagerd), 

7. Harput (Kharpert), 

8. Kilikya (Kayseri,MaraĢ, Adana, Zeytun, Antep, Antioch/Antakya) 

9. Kars (ve Surmalu), 

10. Cavahk, 

11. Nakhicevan (Nahçıvan). 

 

Yukarıda belirlenmiĢ belgelerle ve hükümlerle hareket ederek Batı Ermenistan Ulusal 

Konseyi, Batı Ermenistan Hükümeti ve Batı Ermenistan Milli Meclisi oluĢturan özel konseyi 

ilan ediyor; 

Batı Ermenistan Milli Meclisini(Parlamento) oluĢturan ve tüm seçim sürecinin 

organizasyonunu sağlayan Yüksek Seçim Kurulu teĢkil ediliyor. 

(Bak. Batı Ermenistan Milli Meclisini(Parlamento) oluĢturan Yüksek Seçim Kurulunun 

websitesi: http:www.western–armenia–election.org): 

VatandaĢların kayıt süreci. 

Batı Ermenistan vatandaĢları, Batı Ermenistan (Hayrenik) kökenli ve Batı Ermenistan 

kökenli olduklarını (birkaç nesil geçmiĢ olsa da) kanıtlayabilen bütün kiĢilerdir. 

1) Batı Ermenistan Milli Meclisi (Parlamento) seçimlerine katılmak isteyen Batı Ermenistan 

vatandaĢlarının, yurttaĢlar derneklerinin ve sivil toplum örgütlerinin kayit süreci 24 Mayıs –

1 Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleĢecek. 

2) Seçimlere katılmak isteyen Batı Ermenistan vatandaĢları aĢağıdaki web sitesinde kayıt 

yaptırabilirler:  

http://www.western–armenia–election.org/votes/Enregistrement2013–fr–arm.php 

Adayların kayıt süreci 

1) 1 Haziran 2013 tarihinden Batı Ermenistan Milli Meclisi (Parlamento) vekil adaylarının 

imza kampanyaları bunun için hazırlanmıĢ olan özel formlarla gerçekleĢecek.  

2) Batı Ermenistan Milli Meclisi (Parlamento) Batı Ermenistan vatandaĢlarından oluĢuyor. 

Batı Ermenistan kimlik belgesine sahip olması vekil adaylar için zorunludur. 

3) Adayların kayıt iĢlemleri 1 Ekim 2013 saat 08:00 tarihinde baĢlayıp, 22 Ekim 2013 saat 

24:00 tarihinde sona erecektir. 

4) Seçimler 22 Kasım 2013 tarihinde saat 08:00 ve 1 Aralık 2013 saat 00:00 arası 

gerçekleĢtirilecek (Yüksek Seçi Kurulunun websitesi aracılığıyla yada yazılı Ģekilde). 
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5) Seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından 17 Aralık 2013 tarihinde açıklanacaktır. 

6) Adaylığının onaylanması için vekil adayı Batı Ermenistan vatandaĢlarından en az 100 imza 

toplamalı. 

7) Vekil adayı kendi biyografisini ve faaliyet programının özetini sunmalı. 

8) Batı Ermenistan Milli Meclisinin (Parlamento) vekil adayları aĢağıdaki web sitelerinde 

kayıt iĢlemlerini yapabilirler: 

http://www.western–armenia–election.org/votes/Candidature2013–fr–arm–en–ru.php 

http://www.western–armenia–election.org/Consultation–

Electorale/2013/Teqnadzouneri_timoume–2013.pdf 

http://www.western–armenia–election.org/Consultation–

Electorale/2013/Requete_de_candidature–2013.pdf 

 

Batı Ermenistan Ulusal Konseyinin ve Batı Ermenistan Hükümetinin Bildirgesini ve temel 

belgelerini resmen kabul eden Batı Ermenistan Milli Meclisi vekil adayları kendi adaylığını 

açıklayabilirler veya yurttaĢlar dernekleri, sivil toplum örgütleri, Batı Ermenistan Milli 

Meclisi(Parlamento) ve Batı Ermenistan Hükümeti onların adaylığını öne sürebilir.  

Batı Ermenistan Milli Meclisi (Parlamento) oluĢturma, temel mekanizmaları Batı Ermenistan 

Ulusal konseyi tarafından kabul edilmiĢtir. Bu mekanizmaların içinde Batı Ermenistan Milli 

Meclisi'nin(Parlamento) birinci oturum tarihi milletvekilerin sayısı, yurttaĢlar dernekleri ve 

sivil toplum kuruluĢlarının dahil olma süreçleri açıklanıyor. 

Tüm Ermenilere çağrıda bulunuyoruz; 

Sizin tartıĢılmaz ve zamanaĢımına uğramayan haklarınıza sahip çıkın. Bu önemli haklardan 

biri de Batı Ermenistan Milli Meclisi(Parlamento) oluĢturma, seçimlere katılma,Batı 

Ermenistan vatandaĢlığının sağladığı tüm imkanlardan faydalanma hakkıdır. 

 

Armenag Aprahamian 

Batı Ermenistan Ulusal Konseyi BaĢkanı 

 

Tigran PaĢabezyan 

Batı Ermenistan sürgündeki Hükümet BaĢbakanı 

 

Armen Ter-Sarkisyan 

Batı Ermenistan Milli Meclisi (Parlamento) oluĢturan özel konsey 

 

 

BATI ERMENĠSTAN CUMHURĠYETĠNĠN CUMHURBAġKANI TARAFINDAN 

ONAYLANMIġ KARARNAME 
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„Batı Ermenistan Cumhuriyeti devamlılığını sağlayan bir devlet olarak‟ 

N: 12 –2014–02–23 

 

1920 yılında resmen tanınmıĢ Ermenistan devletinin devamı olan Batı Ermenistan 

Cumhuriyeti hakkında karar-hatırlatma:  

Ermeni Devletinin, Ermenistan‟ın (Batı Ermenistan) bağımsızlığı 19 Ocak 1920 tarihinde 

resmen tanınmıĢtır. 

Sevr BarıĢ AntlaĢmasının 93. maddesiyle Ermenistan devletinin içinde yaĢayan azınlıkların 

haklarının korunması sağlanmıĢtır. 

Madde 1 –Ermeni devleti Ġttilaf devletler tarafından 19 Ocak 1920 tarihinde 'de facto' ve 11 

Mayıs 1920 tarihinde 'de jure' olarak tanınmıĢtır ve biz bu gerçeklere dayanarak Batı 

Ermenistan Cumhuriyeti'ni Ermeni devletinin devamı olarak ilan ediyoruz. 

Madde 2 –Yukarıdaki delillere dayanarak Batı Ermenistan Cumhuriyeti günümüzde Ermeni 

devletinin devamı olarak, 1920 yılında tanınmıĢ Ermenistan(Batı Ermenistan) devletininin 

kabul ettiği bütün sözleĢmeleri, antlaĢmaları ve kararları için sorumluluk taĢıyor. 

Ermenistan devletinin bağımsızlığını resmen tanıyan kararlar; 

29 Aralık 1917 tarihli bir kararnameyle Rusya Sovyet halk komiserleri konseyi Batı 

Ermenistan'ın (Türkiye Ermenistanı) bağımsızlığını tanıdı. 

12 ġubat 1919 tarihinde Batı Ermenistan Ermenileri Milli heyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti 

heyeti Paris BarıĢ Konferansına katıldılar ve Ermeni halkının talepleriyle ilgili bir 

memorandum sundular. Bu aynı memorandum daha sonra 26 ġubat 1919 tarihinde Versay 

BarıĢ konferansındada sunuldu. 

Bu belge Milletler Cemiyeti ve Ġttifak devletlerin desteğiyle Ermenistan devletinin 

bağımsızlığını tanıma talebinde bulunuyor. Ermenistan devleti Batı Ermenistan'ı teĢkil eden 

6 vilayetlerden, Kilikya‟dan ve bağımsızlığını yeni ilan eden Ermenistan Cumhuriyeti'nden 

oluĢacaktı. 

Bu taleplere cevaben Ġttifak devletlerin Genel kurulu 19 Ocak 1920 yılında 'de facto' 

Ermenistan (Batı Ermenistan) devletini tanıma kararı almıĢtır. 

1) Ermeni devletinin hükümeti hükümet olarak tanınıyor, 

2) Bu karar Ermeni devletinin sınırlar meselesini çözmüyor. 

27 Ocak 1920 tarihinde BarıĢ konferansının sekreterliği bu iki kararı Ermeni Milli birleĢmiĢ 

heyetine resmen sunmuĢtur. 

11 Mayıs 1920 tarihinde Türk heyeti konferansa davet ediliyor ve burada onlara „BarıĢ 

Ģartları‟ sunuluyor.Ġttifak devletlerin arasında Ermeni devletinin heyetide yer 

almaktaydı.Daha sonra Sevr antlaĢmasının önsözü olarak kabul edilen „BarıĢ Ģartları‟ baĢlıklı 

ön sözünde, Ermenistan Ġttifak devletlerinin sırasında yer alıyor. Ermeni devleti böylece  
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'de jure' olarak ta tanındı. 

10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr BarıĢ antlaĢması imzalandı. Bu antlaĢmanın 88-93 maddeleri 

Ermenistan(Batı Ermenistan) devletiyle alakalıdır.  

22 Kasım 1920 yılında ABD 28. BaĢkanı Woodrow Wilson„Amerika BirleĢik Devletleri 

BaĢkanının Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır sorununun çözümlenmesine ve bununla 

birlikte Ermenistan‟ın deniz ulaĢımı ve sözü geçen sınırlara bitiĢik Türk topraklarının 

herhangi bir bölümünün askerden arındırılmasını Ģart koĢabileceğine dair‟ hakem kararını 

onayladı.  

 

Armenag Aprahamian  

Batı Ermenistan Cumhuriyetinin CumhurbaĢkanı 

 

 

„BATI ERMENĠSTAN CUMHURĠYETĠ ANAYASASI PROJESĠ HAZIRLAMAKLA ĠLGĠLĠ‟ 

BATI ERMENĠSTAN CUMHURĠYETĠ CUMHURBAġKANI'NIN KARARNAMESĠ 

 

N: 23, 2014–08.10 

 

Batı Ermenistan Ulusal Konseyi oluĢumunun 10. yılını, 

Batı Ermenistan Hükümetinin oluĢum sürecinin baĢlangıcının 4. yılını,  

Batı Ermenistan Cumhuriyeti Milli Meclisinin(Parlamento) oluĢumu, 

Batı Ermenistan Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı seçimi ve Batı Ermenistan Cumhuriyetinin 

devlet yapılarının oluĢumu göz önünde bulundurarak tekrar ve tekrar ilan ediyoruz; 

Batı Ermenistan Cumhuriyeti (Ermenistan) özgür, bağımsız, egemen, sosyal, hukuk, 

demokratik ve daimi silahlı, olumlu tarafsız bir devlettir. 

Bu gerçek aĢağıdaki bildirgelere, kararlara,yasalara ve hukuki belgelere dayanıyor; 

 

1. Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal Konseyi'nin kuruluĢ toplantısında alınmıĢ karar, 

17.12.2004  

2. Batı Ermenistan Milli Meclisi vekilleri tarafından kabul edilmiĢ bildirge, 20.01.2007  

3. Batı Ermenistan Ulusal Konseyinin, Batı Ermenistan Hükümeti oluĢturma bildirgesi, 

04.02.2011 

4. Batı Ermenistan Ulusal Konseyinin tarafsızlık hakkında kararı, 29.03.2011  

5. Batı Ermenistan Cumhuriyeti bayrağı hakkında kararname, 21.10.2011  

6. Batı Ermenistan Ermenilerinin öz savunma güçleri oluĢturma hakkında kararname, 

26.12.2012  

7. Batı Ermenistan Milli Meclisi (Parlamento) oluĢturma hakkında bildirge, 24.05.2013  



41 
 

8. Batı Ermenistan Cumhuriyetinin CumhurbaĢkanı tarafından onaylanmıĢ kararname-

hatırlatma „Batı Ermenistan Cumhuriyeti(Ermenistan) 1920 yılında ortaya çıkan Ermeni 

devletinin devamlılığını sağlayan bir devlet olması hakkında‟. N: 12 –2014–02–23: 

 

Böylece; 

Batı Ermenistan Milli Meclisine(Parlamento) Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası projesi 

hazırlayan bir komisyon kurmayı teklif ediyoruz. Bu komisyon Batı Ermenistan 

Ermenilerinin ve Batı Ermenistan vatandaĢlarının iradesini yansıtan bildirgelere, kararlara, 

yasalara ve hukuki belgelere dayanarak, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin devlet yapısını ve 

içeriğini belirlemek için bir Anayasa projesi hazırlayacaktır. 

 

Armenag Aprahamian 

Batı Ermenistan Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı 
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Bölüm III 

 

BATI ERMENĠSTAN ULUSAL KONSEYĠ VE BATI ERMENĠSTAN DEVLET 

YAPILARINDAN BM VE BM ÜYE DEVLETRĠNE YAPTIKLARI BAġVURULARI 

 

Türkiye CumhurbaĢkanı Sn. Abdullah Gül‟e BAġVURU 

 

Paris,18 Nisan 2011. 

 

Sayın CumhurbaĢkan, 

 

Batı Ermenistan Ulusal konseyi ve Batı Ermenistan Ermenileri Meclisi (BM sıradaki 

komisyonlarında kayıt olmuĢ; Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Yerli(Otokton) halklar 

hakları uzmanlar örgütü (EMRIP), Ekonomik ve Sosyal konsey) (ECOSOC) ve merkezi Paris, 

Fransa‟da bulunan Batı Ermenistan sürgündeki Hükümeti bu resmi mektubuyla Türkiye 

Cumhuriyeti hükümetinden talep ediyoruz; 1894-1923 tarihler arasında Osmanlı, Jön Türk, 

Kemalist hükümetleri tarafından Ermenilere ve Ermeni medeniyetine karĢı devamlı 

iĢledikleri suçu, yani Ermenilere karĢı yapılmıĢ soykırım'ı tanımak ve inkar politikasına 

hemen son vermek. 

Üç farklı Türk hükümetleri tarafından önceden planlanan ve gerçekleĢtirilen suçların 

neticesinde Ermeniler yaklaĢık 2 milyon kurban verdiler. YaklaĢık 1 milyon Ermeni de zorla 

tehcire, vatansız kalmaya ve asimilasyona maruz kaldı. 

Bugün, yerli(otokton) bir halk olarak, yaklaĢık 10 milyon Ermeni Türkiye Cumhuriyeti'nin 

sürdürdüğü Ermeni karĢıtı politikasından dolayı kendi vatanının(hayrenik) dıĢında yaĢayıp 

asimile olmaya ve yok olmaya mahkum ediliyor. 

Batı Ermenistan Ulusal Konseyi ve Batı Ermenistan Hükümeti, Ermeni meselesinin siyasi 

anlamda sadece 1915 üzerine odaklanmayı katiyen reddediyor. 

Soykırım 1894 yılında Sasun katliamlarıyla baĢlamıĢtır. Bu amaca hizmet etmek için 

önceden, 1891 yılında Hamidiye alayları teĢkil edildi. 

Batı Ermenistan Ulusal Konseyi ve Batı Ermenistan Hükümeti, Türkiye tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢ soykırım'ı üç farklı dönemlere ayırıyor; 

1. 1894 –1896 tarihler arasında Sultan II. Abdülhamid tarafından gerçekleĢtirilmiĢ soykırımı, 

2. 1909 yılında Kilikya Ermenistan'ında, Adana‟da Jön Türk hükümeti tarafından yapılmıĢ 

soykırımı, 

3. 1915–1923 tarihleri arasında Jön Türk ve Kemalist hükümetleri tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢ soykırım. 
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Böylece, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden 1894-1923 tarihleri arasında devlet tarafından 

panlanmıĢ ve gerçekleĢtirilmiĢ soykırımın tamamen tanınmasını talep ediyor. Soykırım 

gerçeği tarihi ve hukuki arĢiv belgelerine de dayanıyor; 

– 24 Mayıs 1915 tarihinde Üçlü ittifak devletleri (Büyük Britanya, Fransa ve Rusya) Osmanlı 

hükümetinin gerçekleĢtirdigi, Ermenilere yapılan katliamları ve soykırımı kınayan bir mesaj 

yayınladılar. Bu mesajda 1915 Nisan ayında baĢlayan katliamları „insanlığa ve medeniyete 

karĢı Türklerin iĢlediği suçu‟ ifadesiyle tanımladılar. 

– 1919 yılında Ġstanbul divan-ı harb-i örfî yargılamaları ve kararlar 

– 1965 –2010 tarihler arasında Soykırımı tanıyan ve kınayan devletlerin listesi. 

– 1984 Daimi Halk mahkemesi kararı. 

– 1985 BM Ġnsan hakları komisyonu kararı. 

– 1987 Avrupa parlamentosu kararı. 

– 2007 Yerli(Otokton) halklar hakları bildirisi‟. 

– 2011 Arjantin mahkemesinin kararı. 

 

Armenag Aprahamian 

Batı Ermenistan Ulusal Konseyi BaĢkanı 

 

Tigran PaĢabezyan 

Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet BaĢbakanı 

 

 

BM ve BM Güvenlik konseyi üye devletlerine, Sevr BarıĢ antlaĢmasını imzalayan devletlere, 

Uluslararsı ĠĢbirliği platformu üye devletlerine Batı Ermenistan Ermenilerinin hakları 

hakkında 

 

BAġVURU 

 

Her milletin yaĢama, kalkınma ve geleceğe sahip olma hakkı vardır. 

Bu milletlerin yanında Batı Ermenistan Ermenilerinin, Yakın Doğuda yaĢayan Ermenilerin 

de kendi medeniyetle dolu geçmiĢleriyle, günümüzdeki yaratıcılıkla ve parlak istikbale olan 

inançlarıyla yaĢama, kalkınma ve geleceğe sahip olma hakkı vardır. 

Tekrar hatırlatalım ki, Yakın Doğuda yaĢayan Ermeniler 1894-1923 yıllarında Ermenilere 

karĢı üç farklı Türk hükümetleri tarafından gerçekleĢtirilmiĢ soykırım ve zorlu tehcir suçu ve 

politikaların sonucunda bu bölgelere yerleĢmiĢlerdir. 24 Mayıs 1915 tarihinde Üçlü ittifak 

devletleri (Büyük Britanya, Rusya ve Fransa) bu politikayı kınadılar ve „insanlığa ve 

medeniyete karĢı iĢlenen suç‟ ifadesiyle tanımladılar. 
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Yukarıda belirttiğimiz gibi Uluslararası camia tarafından 1920‟li yıllarda Ermenilerin kendi 

anayurdu (haynenik) ve memleketi (yerkir) olan Batı Ermenistanın üzerinde olan hakları 

kabul edilmiĢtir, fakat bu yasalar hayata geçirilememiĢtir. O dönemde Uluslararası camianın 

en büyük ihmallerinden biriydi bu. Bu ihmal belkide o dönemde var olan dar askeri-siyasi 

hesaplarının ve menfaatçılığının bir sonucuydu. Fakat bölgedeki devletler ve halklar için bu 

zorlu, tarihi dönemde aynı hatanın aynı sonuçlarla bugün tekrarlanması affedilmez olacak, 

çünkü istikrarlı bir barıĢ, barıĢçıl bir iĢbirliği oluĢturabilmek için bölgedeki çetin meseleleri, 

bunların yanısıra Ermeni sorunu için de nihai bir çözüm sağlanması gerekiyor. 

Dolayısıyla sürgünde bulunan Ermenilerin ve özellikle Yakın Doğu, Suriye‟de yaĢayan 

Ermenilerin sorunlarını çözmek için teklifte bulunuyoruz; 

–Batı Ermenistan Ermenilerinin memleketlerine (yerkir) dönme hakkını sağlayıp 

gerçekleĢtirmek ve bundan kaynaklanan siyasi bütün sorumluluklar ve haklarının 

gerçekleĢtirilmesini sağlamak. Bu hakların içinde 22 Kasım 1920 tarihinde ABD 28. BaĢkanı 

Woodrow Wilson‟un aldığı hakem kararı ve bu kararla belirlenmiĢ Ģimdiye kadar iĢgal 

altında bulunan Batı Ermenistan‟ın sınırlarınıda göz önünde bulundurmak gerekiyor. 

– 4 Ağustos 1920 tarihinde kabul edilmiĢ Kilikya (Giligia) Bağımsızlık bildirgesini ve 1968 

yılında BM tarafından kabul edilen „Sömürge Ġdaresi Altındaki Ülkelere ve 

Halklara Bağımsızlık Verilmesine ĠliĢkin Bildirgeye‟ dayanarak, derhal Kilikya‟ya bağımsızlık 

vermekle ilgili siyasi ve hukuki hükümleri hayata geçirmek. 

– Batı Ermenistan ve Kilikya (Giligia) Ermenistan‟ın askersizleĢtirme sürecini hayata 

geçirmek ve gerçekleĢtirmek. AĢağıdaki hükümlere dayanarak; 

– 29 Mart 2011 tarihinde Batı Ermenistan Ulusal Konseyi ve Batı Ermenistan Hükümetinin 

Batı Ermenistan Ermenileri ve Batı Ermenistan‟ın daimi,silahlı, olumlu tarafsızlık politikası 

tercih ettiğine dair aldığı kararı. 

– 2011 Eylül ayında Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin ve Batı Ermenistan Hükümeti'nin 

BM Güvenlik Konseyine yaptığı baĢvurusu. Bu baĢvuruda ABD 28. BaĢkanı Woodrow 

Wilson‟un hakem kararını hayata geçirip, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin ve Batı 

Ermenistan Hükümeti'nin tarafsızlık kararına dayanarak, Kilikya (Giligia) Ermenistan'ı ve 

Batı Ermenistan'ı askersizleĢtirmesi talep ediliyor. 

 

Tigran PaĢabezyan 

Batı Ermenistan sürgündeki Hükümet BaĢbakanı 

12.03.2014  
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BM ve BM Güvenlik Konseyi üye devletlerine, Sevr BarıĢ antlaĢmasını imzalayan devletlere, 

Uluslararsı ĠĢbirliği platformu üye devletlerine Yakın Doğudaki Ermenilerinin öz savunma 

güçleri oluĢturma hakkında 

 

BAġVURU 

 

Dünyada insan hakları, gerçek demokrasiyi ve medeniyet değerlerini savunan, özellikle 

bölgesel ve küresel güvenliğini, barıĢı sağlamak için önemli bir zemin oluĢturan bir örgütün 

yöneticisi olarak, Yakın Doğuda Ermeni öz savunma güçleri oluĢturmakla dair kararımızı 

sizlere bildirmeyi bir borc sayıyoruz. Dolayısıyla sizin dikkatinizi bu kararımıza sebep olan 

unsurların ve gerçeklerin üzerine çekmek istiyoruz: 

Suriye‟de radikal muhalefet tarafından Kesap Ģehrinin iĢgali ve Kesap Ermenilerinin yeni 

tehciri Suriye Ermenilerinin, Yakın Doğuda yaĢayan Ermenilerin ve Hristiyanların can ve 

mal güvenliğini kasteden nefret ve tahammülsüzlüğün ne kadar tehlikeli boyutlara ulaĢtığını 

açık bir Ģekilde gösteriyor. ġiddet ve soykırım tehdidi içeren fitneci faaliyetlere devam 

ediyorlar. Yakın Doğuda yaĢayan Ermenilere ve Hristiyanlara karĢı yürütülen ırkçı ve 

soykırımcı tehditler politikası belki ileride daha da farklı boyutlara ulaĢıp yeni tehcirlere ve 

zorlu göçlere sebep olabilirler. Bu bağlamda Ermenilere yapılan soykırımın hafızası, onunla 

yüzleĢip tanıma, kınama ve tazminat dosyasını oluĢturma gerekliliği bir kez daha büyük 

önem kazanıyor. 

–Batı Ermenistan üzerinde Ermenilerin olan hakları ve onları gerçekleĢtirme meselesi tekrar 

gündeme geliyor. Gerçek bir tehlikeden tüm Ermeniler uyanmıĢ, tıpkı Sumgayit 

soykırımından sonra uyandıkları gibi. Genelde Yakın Doğudaki Ermenilerin, Ermenistan ve 

Artsakh (Karabağ) Ermenilerinin güvenliğiyle ilgili meselelerin paketi açılmıĢ vaziyettedir.  

Bu gerçekleri göz önünde bulundurarak, Suriye ve Yakın Doğudaki Ermenilerin, Batı 

Ermenistan Ermenilerinin ve Yakın Doğuda yaĢayan Hristiyanların can ve mal güvenliğini 

korumak gerekçesiyle Batı Ermenistan Ulusal Konseyi, Batı Ermenistan Hükümeti tarfından 

öne sürülen „Batı Ermenistan Ermenilerinin ve Batı Ermenistan'ın daimi, silahlı, olumlu 

tarafsızlık politika tercih etmesiyle igili‟ (29 Mart 2011) kararnameye, „Batı Ermenistan 

Ermenilerinin öz savunma güçleri oluĢturmasıyla ilgili‟ (26 Aralık 2012) kararnameye 

dayanarak; 

Batı Ermenistan bayrağı altında, Yakın Doğudaki Ermenilerin öz savunma güçleri oluĢturma 

sürecinin baĢlangıcını ilan ediyoruz. 

Suriye'deki radikal muhalefet tarafından uluslararası normların çiğnenmesi ve hiçe sayılması 

Suriye‟de, Yakın Doğuda sadece buna karĢılık olarak oluĢturmayı öngördüğümüz güvenlik ve 

barıĢ bireyleriyle durdurulabilir ve önlenebilir. 
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Böylece, Suriye‟de, Yakın Doğuda yaĢayan Ermenileri bu kritik ve tehlikeli vaziyetten 

kurtarmak ve onların güvenliğini, öz savunma hakkını, bu konuda diğer haklarını 

savunabilmek adına çok değerli desteğinizi arz ediyoruz. 

 

Armenag Aprahamian 

Batı Ermenistan Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı 

06.04.2014  

 

 

BM Güvenlik konseyine Deyr ez Zor‟daki Ermeni Srpots Nahatakats (Aziz ġehitler) 

kilisesinin patlamasıyla ilgili 

 

BAġVURU 

 

Sayın BM Güvenlik Konseyi üyeler, 

Ermenilere ve Ermenistan‟a yönelik bir tehdit ve meydan okuma günümüzde yeniden 

meydana geldi. Bu sefer Ermenilerin tarihi-kültürel ve manevi değerlerinden biri olan ve 

Ermenilere yapılan Soykırım kurbanlarının anısına inĢa edilmiĢ Deyr ez Zor‟daki Srpots 

Nahatakats (Aziz ġehitler) kilisesi hedef oldu. 

Tabi, aynı Ģekilde 1988‟den itibaren Ermeni tarihi-mimari yapılarına karĢı yürütülen 

barbarca yok etme politikası, mesela Nahçıvan‟daki (Nakhicevan) Ortaçağ Ermeni 

Haçkar'ların (Haç TaĢı) Azeriler tarafından hunharca yok edilmesi, devam ediyor.1988-1990 

yılları arasında 600 bin Ermeninin Azerbaycan‟da soykırıma tabi tutulması yetmezmiĢ gibi, 

Ģimdi de Ermenilere ait tarihi-kültürel ve manevi değerleri yok ediliyor. 

„Cezasız kalan suçlar yeni cezalar doğurur‟ ifadesinin hep sadece dile getirilmesi yetmiyor 

artık. Suçluları ortaya çıkarıp cezalandırma zamanıdır Ģimdi. 

Biz Ermeniler için bu gibi örnekler çok fazladır. 1894-1896 yıllarından baĢlayıp 1923 yılına 

kadar, ortalama 30 sene boyunca soykırımdan tehcire, kültürel soykırımından inkara, Ermeni 

tarihini ve kültürünü hiçe saymak, sahteleĢtirmek, Ermeni düĢmalığı(anti Ermeni) vs… 

Bütün bunları yaĢadı Ermeni halkı. 1937-38 yıllarında Dersim Ermenilerine yönelik 

katliamlar ve zulüm de Ermeni düĢmanlığının bir göstergesidir. 

Sayın Güvenlik konseyi baĢkanlığı üyeleri, 

Sıradaki bu barbarlığı mahkum edip, uluslararası sorgulama baĢlatıp bu eylemini 

gerçekleĢtiren kiĢileri tespit ederek cezalandırmayı öneriyoruz. 

Bu operasyonu gerçekleĢtirmek örgütünüze sadece saygı ve onur getirir. 

Biz inanıyoruz ki „Suç ve Ceza‟ prensipine uygun bir Ģekilde adaletiniz hatasız iĢeleyecektir 

ve Ermenilerin size inanıp teĢekkür etme hakkı vardır. 
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Aksi halde tüm insanlığa yönelik bu küresel tehdit kontrol altından çıkmaya mahkum 

olacaktir. 

 

Armenag Aprahamian 

Batı Ermenistan Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı 

25.09.2014  

 

 

BM ve BM Güvenlik konseyi üye devletlerine, Sevr BarıĢ antlaĢmasını imzalayan devletlere 

Batı Ermenistan Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı'ndan 

 

ÇAĞRI  

 

BM Ġnsan hakları evrensel bildirgesine, „Soykırım suçunun önlemesine ve cezalandırmasına 

dair‟ sözleĢmeye, „Ġnsanlığa karĢı ve savaĢ suçlarının zamanaĢımı olmamasına dair‟ 

sözleĢmeye dayanarak,  

Ermenilere yapılan soykırımı organize edenlerin 1919 yılında Ġstanbul‟da askeri mahkemeler 

tarafından mahkum edilmesini göz önünde bulundurarak,  

1919 yılında Paris BarıĢ kongresinde özel komisyon tarafından 1915-1918 yıllar arasında Batı 

Ermenistan‟a verilen zararın hesaplanması, 10 Ağustos 1920 yılında Sevr BarıĢ antlaĢmasının 

imzalanması ve 22 Kasım 1920 tarihinde ABD 28. BaĢkanı Woodrow Wilson‟un Ermenistan-

Türkiye arasındaki sınırıyla ilgili hakem kararının onaylanmasını göz önünde bulundurarak,  

Soykırımı organize edenlerin ve suçluların yargılanmasının, verilen maddi zararların 

hesaplanmasının, Ermenistan devletinin sınırlarının tanınmasının bir gerçek olduğunu 

vurgulayarak, 

2004 yılında Batı Ermenistan Ermenilerinin kimliğini ve vatandaĢlığını yansıtan bir yapının 

meydana gelmesi ve bu sistemin içinde Batı Ermenistan Hükümeti (Ermenistan), Milli 

Meclisi(parlamento), ve CumhurbaĢkanlığı da yer alıyorlar.Batı Ermenistan Ermenilerinin, 

diğer bütün milletler gibi, yaĢama, kalkınma ve geleceğe sahip olma hakları var, dolayısıyla 

kendi anayurdu (hayrenik) olan Batı Ermenistan‟da (Arevmdian Hayasdan) devlet kurmayı 

talep edebilmelerini göz önünde bulundurarak, 

24 Nisan 2015 tarihinden sonra Batı Ermenistan Ermenilerinin, vatandaĢlarının, 1915-1918 

yılları arasında Ermeniliğe verilen maddi, manevi ve toprak zararlarının giderilmesi için 

hukuki-siyasi anlamda tazminat süreci baĢlatmaya hazır olduğunu  

Ġlan ediyoruz. 

 

Armenag Aprahamian 
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Batı Ermenistan Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı 

24.04.2015  

 

 

Tüm Ermeniler ile Batı Ermenistan Ermenileri ve Batı Ermenistan vatandaĢlarına, Ermeni 

bireylere, Ermeni kuruluĢlarına 

 

ÇAĞRI 

 

Ermenilere yapılan soykırım'ın 100. yıl anma etkinliklerinin sona ermesiyle aslında Ermeni 

haklarının savunma açısından yeni ve kararlı bir dönem baĢladığını göz önünde 

bulundurarak,  

10 Ekim 2014 tarihinde kabul edilen „Batı Ermenistan Ermenileri haklarının savunmasıyla 

ilgili hukuki ve siyasi birleĢik paketini‟ göz önünde bulundurarak, 

29 Ocak 2015 tarihinde ilan edilmiĢ „Emenilere yapılan soykırımın 100. yıl anma bildirgesini‟ 

göz önünde bulundurarak, 

Yakın Doğudaki Ermeni toplulukların, Ermenistan (Doğu) Cumhuriyetini, Artsakh (Karabağ) 

ve bütün Ermenileri tehdit eden günümüzdeki askeri ve siyasi konularda meydan 

okumalarını göz önünde bulundurarak, 

1919 yılı Paris BarıĢ kongresinde özel komisyon tarafından 1915-1918 yılları arasında Batı 

Ermenistan‟a verilen zararların hesaplanması, 10 Ağustos 1920 yılında Sevr BarıĢ 

antlaĢmasının imzalanması ve 22 Kasım 1920 tarihinde ABD 28. BaĢkanı Woodrow 

Wilson‟un Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınırla ilgili hakem kararının onaylaması göz 

önünde bulundurarak,  

Soykırımı organize edenlerin ve suçluların yargılanmasının, verilen maddi zararların 

hesaplanmasının, Ermenistan devletinin sınırlarının tanınmasının bir gerçek olduğunu 

vurgular,  

2014 yılında Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin (Ermenistan) devlet yapılarının (Hükümet, 

Milli Meclis, CumhurbaĢkanlık Konseyi) oluĢma sürecinin tamamlanması göz önünde 

bulundurarak, 

24 Nisan 2015 tarihinden sonra Batı Ermenistan Ermenilerinin, vatandaĢlarının, 1915-1918 

yılları arasında Ermeniliğe verilen maddi, manevi ve toprak zararlarının giderilmesi için 

hukuki-siyasi anlamda tazminat süreci baĢlatmaya hazır olduğunu  

Ġlan ediyoruz. 

Bütün Ermenilere Batı Ermenistan Cumhuriyeti devlet yapılarında bir araya gelmeyi ve 

bizim tüm haklarımızın savunulması için birleĢme çağrısında bulunuyoruz. 
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Armenag Aprahamian 

Batı Ermenistan Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı 

24.04.2015  

 

 

Batı Ermenistan Milli Meclisinden 

BM üye devletlerin parlamentolarına 

 

ÇAĞRI  

 

1965-2015 yılları arasında 20‟den fazla devletlerin,uluslararası örgütlerinin Ermenilere 

yapılan soykırımı kabul ettiklerini göz önünde bulundurarak, 

Ermenilere yapılan soykırımıın 100. yıl anmasında soykırım Ģehitlerini anmakla beraber 

Avrupa Parlamentosu, Vatikan, Avusturya, Almanya ve baĢka ülkeler tarafından soykırmın 

tanınması ve bu sürecin devam etmesi göz önünde bulundurarak, 

Yakın Doğudaki Ermeni toplulukları, Ermenistan(Doğu) Cumhuriyeti'ni,Artsakh (Karabağ) 

ve bütün Ermenileri tehdit eden günümüzdeki askeri ve siyasi konularda meydan okumaları 

göz önünde bulundurarak,  

Ermenilere yapılan soykırımın 100.yıl anma etkinliklerinin sona ermesiyle aslında 

Ermenilerin haklarının savunulma açısından yeni ve kararlı bir dönem baĢlamasını göz 

önünde bulundurarak,  

Türkiye Cumhuriyeti'nin Ermenilere yapılan soykırım'ı inkar etme dıĢ ve iç politikasını göz 

önünde bulundurarak, 

Ermenilere yapılan soykırım'ı organize edenlerin 1919 yılında Ġstanbul‟da askeri 

mahkemeleri tarafından mahkum edilmesini göz önünde bulundurarak,  

1919 yılında Paris BarıĢ kongresinde özel komisyon tarafından 1915-1918 yılları arasında 

Batı Ermenistan‟a verilen zararın hesaplanması, 10 Ağustos 1920 yılında Sevr BarıĢ 

antlaĢmasının imzalanması ve 22 Kasım 1920 tarihinde ABD 28. BaĢkanı Woodrow 

Wilson‟un Ermenistan-Türkiye arasındaki sınırıyla ilgili hakem kararının onaylamasını göz 

önünde bulundurarak,  

Soykırımı organize edenlerin ve suçluların yargılanmasının, verilen maddi zararların 

hesaplanmasının, Ermenistan (Batı Ermenistan) devletinin sınırlarının tanınmasının bir 

gerçek olduğunu vurgulayarak,  

2014 yılında Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin (Ermenistan) devlet yapılarının (Hükümet, 

Milli Meclis, CumhurbaĢkanlık Konseyi) oluĢma sürecinin tamamlanmasını göz önünde 

bulundurarak, 
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BM üye devlerin parlamentolarından BM çatısı altında, 1919-1920 tarihler arasında alınmıĢ 

yukarıda belirtilen kararların gerçekleĢtirilmesi, Batı Ermenistan Ermenilerinin ve 

vatandaĢlarının kendi anayurtlarında (hayrenik) Batı Ermenistan Cumhuriyeti bünyesinde 

özgürce yaĢamalarını, kalkınmalarını ve geleceğe sahip olmalarını sağlamak için, gereken 

sürecin baĢlatılmasını rica ediyoruz. 

 

Armen Ter-Sargsyan 

Batı Ermenistan Milli Meclisi(Parlamento) BaĢkanı 

25.04.2015  

 

 

Batı Ermenistan Hükümetinden 

BM üye devletlerin hükümetlerine 

 

ÇAĞRI  

 

1921 yılından itibaren Ermeni sorunu'nun çözüm sürecinin yaklaĢık 50 yıl boyunca 

durdurulmasını göz önünde bulundurarak, 

24 Nisan 1965 yılında Yerevan‟da baĢlayan hareketle ve gösterilerle Ermenilere yapılan 

soykırımın tanınmasına, Ermeni halkının haklarına yönelik 50. yıl sona erip, bu mücadelenin 

yeni bir aĢamaya geçmesini göz önünde bulundurarak, 

1965-2015 yılları arasında 20‟den fazla devletin,uluslararası örgütlerin Ermenilere yapılan 

soykırım'ı kabul ettiklerini ve bu sürecin günümüzde de devam etmesini göz önünde 

bulundurarak,Yakın Doğudaki Ermeni toplulukların, Ermenistan(Doğu) Cumhuriyetini, 

Artsakh (Karabağ) ve bütün Ermenileri tehdit eden günümüzdeki askeri ve siyasi konularda 

meydan okumaları göz önünde bulundurarak, 

Ermenilere yapılan Soykırım'ın 100. yıl anma etkinliklerinin sona ermesiyle aslında Ermeni 

haklarının savunulması açısından yeni ve kararlı bir dönem baĢlamasını göz önünde 

bulundurarak,  

Ermenilere yapılan Soykırımı organize edenlerin 1919 yılında Ġstanbul‟da askeri 

mahkemeleri tarafından mahkum edilmesini göz önünde bulundurarak,  

1919 yılında Paris BarıĢ kongresinde özel komisyon tarafından 1915-1918 yılları arasında 

Batı Ermenistan‟a verilen zararın hesaplanması, 10 Ağustos 1920 yılında Sevr BarıĢ 

antlaĢmasının imzalanması ve 22 Kasım 1920 tarihinde ABD 28. BaĢkanı Woodrow 

Wilson‟un Ermenistan-Türkiye arasındaki sınırıyla ilgili hakem kararının onaylanmasını göz 

önünde bulundurarak,  
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Soykırım'ı organize edenlerin ve suçluların yargılanmasının, verilen maddi zararların 

hesaplanmasının, Batı Ermenistan devletinin sınırlarının tanınmasının bir gerçek olduğunu 

vurgulayarak,  

2014 yılında Batı Ermenistan Cumhuriyetinin (Ermenistan) devlet yapılarının (Hükümet, 

Milli Meclis,CumhurbaĢkanlık Konseyi) oluĢma sürecinin tamamlanmasını göz önünde 

bulundurarak, 

BM üye Devletleri hükümetlerinden BM çatısı altında, 1919-1920 tarihleri arasında alınmıĢ 

yukarıda belirtilen kararların gerçekleĢtirilmesi, Batı Ermenistan Ermenilerinin ve 

vatandaĢlarının kendi anayurtlarında (hayrenik) Batı Ermenistan Cumhuriyeti bünyesinde 

özgürce yaĢamalarını, kalkınmalarını ve geleceğe sahip olmalarını sağlamak için gereken 

sürecin baĢlatılmasını rica ediyoruz. 

 

Tigran PaĢabezyan 

Batı Ermenistan Cumhuriyeti BaĢbakanı 

26.04.2015  
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Bölüm IV 

 

BATI ERMENĠSTAN ULUSAL KONSEYĠ VE BATI ERMENĠSTAN DEVLET YAPILARI 

TARAFINDAN KABUL EDĠLMĠġ BELGELER VE MATERYALLER  

 

Batı Ermenistan Milli Meclisini (Parlamento) oluĢturan Yüksek seçim kurulu tarafından 

kabul edilen KARAR 

 

16 Aralık 2013  

 

Batı Ermenistan Milli Meclisi(Parlamento) seçimler sonuçlarının özeti. 

24 Mayıs 2013 tarihinde Batı Ermenistan Ulusal Konseyi, Batı Ermenistan Hükümeti ve Batı 

Ermenistan Milli Meclisi(Parlamento), oluĢturulan özel komisyon tarafından kabul edilmiĢ, 

„Batı Ermenistan Milli Meclisi(Parlamento) oluĢturmakla ilgili bidirgesine‟ dayanarak, 22 

Kasım 2013 tarihi saat 08:00‟dan 1 Aralık 2013 tarihi saat 00:00‟a kadar bütün dünyada 

yaĢayan Ermeni halkının tarihinde ilk defa Batı Ermenistan Milli Meclisi(Parlamento) 

seçimleri gerçekleĢtirildi. Seçimler seçmenlerin doğrudan ve gizli oy kullanarak düzenlendi. 

Batı Ermenistan Milli Meclisini(Parlamento) oluĢturmak için gerçekleĢtirilen seçimler, 15 

kiĢiden oluĢan Yüksek Seçim kurulu tarafından organize edildi.Yüksek Seçim kurulu üyeleri 

Ermenistan‟da, Rusya‟da, Fransa‟da, ABD‟de, Almanya‟da, Suriye‟de, Cavahk‟ta yaĢıyorlar. 

Onlar bütün seçim süreci, seçim kampanyası, seçim sonuçlarının açıklaması için sorumluluk 

taĢıyorlar.1 Haziran 2013 tarihinden 17 Aralık 2013 tarihine kadar Yüksek Seçim kurulu 28 

oturum düzenledi ve bu oturumlarda Batı Ermenistan Milli Meclisi(Parlamento) 

oluĢturmakla ilgili gereken kanunnameler, yasalar kabul edildi, seçmenler listesi oluĢturuldu, 

vekil adaylar listesi kontrol edildi ve onaylandı, en sonunda ise Batı Ermenistan Milli 

Meclisi(Parlamento), birinci oturum seçimlerinin sonuçları açıklandı. 

Seçim kampanyası ve seçimler hakkında makaleler ve her türlü içerik Yüksek Seçim 

kurulunun web sitesinde, farklı medya sitelerinde yer almıĢtır. 

Seçimleri organize etmek, kayıt iĢlemleri yapmak, vekil adayları ve oylama için Yüksek 

Seçim kurulu özel web sitesi oluĢturdu: www.western–armenia.eu 

Bu sitede arzu edenler Ģunları yapabilir; 

3) „Batı Ermenistan Milli Meclisi (Parlamento) oluĢturma hakkında‟ bildirgesinde yer alan 

Ģartlara göre, Batı Ermenistan Milli Meclisi(Parlamento) vekil adayı olarak kaydolabilirler. 

4) Kayıt olmuĢ seçmenler, Batı Ermenistan vatandaĢları, Batı Ermenistan Milli Meclisi 

seçimlerine doğrudan ve gizli oy kullanarak katılabilirler. 

Batı Ermenistan Milli Meclisi(Parlamento) oluĢturmak için 75 kiĢi adaylığını 

açıkladı.SunulmuĢ baĢvurulardan 11 kiĢinin baĢvurusu gereken evrakları sağlanmadığından 

http://www.western–armenia.eu/
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dolayı Yüksek Seçim kurulu tarafından kabul edilmemiĢtir.Yüksek Seçim kurulunun bu 

kararı kendileri tarafından Ģikayet edilmemiĢtir. 

Batı Ermenistan Milli Meclisi(Parlamento) oluĢturma kanunnamesine uygun bir Ģekilde vekil 

adayları listesinde 64 kiĢi kaydedildi ve onların isimleri oy pusulasında yer alıyor. 

Batı Ermenistan Milli Meclisi (Parlamento) vekil adaylarının listesi 22 Kasım 2013 tarihinde 

Yüksek Seçim kurulu resmi web sitesinde oylamaya sunulup yayımlanmıĢtır. 

1 Haziran 2013 tarihinden 30 Kasım 2013 tarihine kadar 41 ülkeden 17837 seçmen Batı 

Ermenistan Milli Meclisi(Parlamento) seçimlerine katılmak üzere kaydolmuĢtur.  

Seçmenler Ģu ülkelerden katıldı; Ermenistan(Doğu) Cumhuriyeti, Artsakh(Karabağ), Batı 

Ermenistan, Rusya, Fransa, Abhazya, Cavakh, Ukrayna (Kırım dahil olmak üzere), Gürcistan, 

Letonya, Litvanya, Moldova, Beyaz Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Amerika BirleĢik 

Devletleri, Kanada, Arjantin, Uruguay, Brazilya, Meksika, Avustralya, Almanya, Yunanistan, 

Kıbrıs, Çek, Avusturya, Ġsveç, Danimarka, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Ġsrail, Ġran, 

Suriye, Lübnan, Irak, Kuveyt, Mısır, Türkiye. 

Batı Ermenistan Milli Meclisi(Parlamento) birinci oturum vekiller seçimlerine 17.155 kiĢi 

katılmıĢ ve oy kullanmıĢtır. Bu kaydolmuĢ seçmenlerin % 96,176 oluĢturuyor.  

72 oy pusulası geçersiz sayıldı (% 0,42). 17062 (% 99,458) seçmen kabul, 0 seçmen ret, 21 

seçmen (% 0.122) çekimser oy kullanmıĢtır.Seçim sonucunda 64 kiĢi Batı Ermenistan 

Milli(Parlamento) Meclisi birinci oturumda vekil seçildi. 

Vekiller 10 ülke, 27 Ģehirden seçilmiĢtir. 

Ülkeler: Ermenistan, Rusya, Fransa, ABD, Almanya, Abhazya, Cavahk, Danimarka, 

Macaristan, Ġsveç. ġehirler: Yerevan, Eçmiyadzin, Armavir, Abovyan, Moskova, Rostov-na-

Donu, Soçi, Gagra, Sohum, Ahıska, Paris, Marsilya, Nice, Girit, Viyana, Boston, Glendale, 

Göteborg,Mainz, Odens,BudapeĢte vs. 

SeçilmiĢ vekiller kendi köken ve kimlikleriyle, Batı Ermenistan‟ın 15‟ten fazla bölgelerini 

temsil ediyorlar; Kars, Bitlis, Van, Digranakerd(Diyarbakır), Kharpert(Harput), 

HemĢin(Hamshen), Trabzon, Garin(Erzurum), Iğdır(Surmalu), Daron(MuĢ), Sebastia(Sivas), 

Sasun, Kilikya(Giligia), Cavahk vs. 

Batı Ermenistan Milli Meclisi(Parlamento) seçimlerinde 20 bayan milletvekili seçildi (% 31). 

Batı Ermenistan Milli Meclisi(Parlamento) vekillerin yaĢı; 

60 yaĢtan büyük 7 vekil, 

50-60 yaĢ arasında 20 vekil, 

40-50 yaĢ arası 16 vekil, 

30-40 yaĢ arası11 vekil, 

30 yaĢından aĢağı 10 vekil. 
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En yaĢlı vekil 78 yaĢında, en genç vekil ise 21 yaĢında, Batı Ermenistan Milli 

Meclisi(Parlamento) seçimlerinde hileler olmamıĢtır.Oylama süreci ve sonuçlarıyla ilgili 

Yüksek Seçim kuruluna Ģikayet edilmemiĢtir. 

Yüksek Seçim kurulu karar veriyor; 

1) Batı Ermenistan Milli Meclisi (Parlamento) birinci oturum seçimlerini geçerli saymak. 

2) Batı Ermenistan Milli Meclisi (Parlamento) birinci oturumun 64 vekilin seçilmesini kabul 

etmek. 

3) Batı Ermenistan Milli Meclisi (Parlamento) birinci oturumun 64 vekilin göreve baĢladığını 

listeye göre onaylamak… 

 

Batı Ermenistan Milli Meclisini (Parlamento) oluĢturan  

Yüksek Seçim kurulu 

 

 

ALINTI № 1 

 

Batı Ermenistan Milli Meclisi(Parlamento) 1. oturum tutanağı. 

18 Ocak 2014, Paris  

 

Oturumun baĢlangıç saati 10:00, oturumun bitiĢ saati 17:00. 

SeçilmiĢ 64 vekillerden 50 vekil katıldı. 

Batı Ermenistan Milli Meclisi (Parlamento) vekillerinin kayıt iĢlemi. (Bundan sonra metinde 

bu Ģekilde; Batı Ermenistan Parlamentosu). 

SeçilmiĢ 64 vekilden 50 kiĢi kayıt yaptırdı (%78‟den fazla). 

Nisap sağlandı. 

Batı Ermenistan Ulusal Konseyi marĢı seslendiriliyor. 

Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin bayrağı yükseliyor. 

1. Dinlediler / Batı Ermenistan Parlamentosunun 1. oturumu gündemi hakkında. 

Karar verdiler / Batı Ermenistan Parlamento'sunun 1. oturumu gündemini onaylamak.  

Oylama sonuçları: 

Kabul – 50, Ret– 0, Çekimser – 0, 

Karar oybirliğiyle kabul edildi. 

2. Dinlediler / Batı Ermenistan Parlamentosu kanunname hakında. 

Karar verdiler / Batı Ermenistan Parlamentosu kanunnamesini kabul etmek. 

Oylama sonuçları: 

Kabul–50, Ret–0, Çekimser–0 

Karar oybirliğiyle kabul edildi. 
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3. Dinlediler-Batı Ermenistan Ulusal Konseyi BaĢkanı Armenag Aprahamian, Batı 

Ermenistan Parlamento BaĢkanı seçimleri gerçekleĢene kadar oturumu Parlamentonun en 

yaĢlı milletvekilinin yönetmesini önerdi. 

Karar veridi / Batı Ermenistan Parlamento baĢkanı seçimleri gerçekleĢene kadar oturumu 

Parlamentonun en yaĢlı milletveki olan Vrej Aprahamian yönetecek. 

Kabul – 50, Ret – 0, Çekimser – 0 

Karar oybirliğiyle kabul edildi. 

1894 -1923 yıllarında üç farklı Türk hükümeti tarafından Batı Ermenistan‟da ve 

Osmanlı(türkiye) Ġmparatoluğunda gerçekleĢtirilmiĢ Soykırımın kurbanları için saygı 

duruĢunda bulundular. 

4. Dinlediler (Oturumun sayım komisyonu seçimleri hakkında.) 

Karar verdiler (Oturumun sayım komisyonunu seçmek.) 

Sayım komisyonu baĢkanı Tigran Babayan, yardımcıları Violeta Ğazarosyan ve Aram 

Harutyunyan. 

Oylama sonuçları: 

Kabul –50, Ret– 0, Çekimser– 0 

Karar oybirliğiyle kabul edildi. 

5. Dinlediler / Yüksek Seçim kurulunun Batı Ermenistan Parlamentosu seçimlerinin 

sonuçlarıyla ilgili raporunu. 

Karar verdiler / Yüksek Seçim kurulunun Batı Ermenistan Parlamentosu seçimleriyle ilgili 

raporunu onaylamak. 

Oylama sonuçlar: 

Kabul – 50, Ret – 0, Çekimser – 0 

Karar oybirliğiyle kabul edildi. 

6. Dinlediler / Batı Ermenistan Parlamentosu vekillerinin yetkilerinin onaylaması hakkında. 

Karar verdiler / Batı Ermenistan Parlamentosunun 41 ülkeden, 17.837 seçmen tarafından 

seçilmiĢ 64 vekilin yetkilerini onayladılar. 

Oylama sonuçları: 

Kabul – 50, Ret – 0, Çekimser – 0 

Karar oybirliğiyle kabul edildi. 

7. Dinlediler / Batı Ermenistan Parlamentosu BaĢkan seçimi hakkında. 

Karar verdiler / Armen Ter-Sarkisyan Batı Ermenistan Parlamentosu BaĢkanı olarak seçildi. 

Bu seçim 17 Ocak 2014 tarihinde Batı Ermenistan Parlamentosu 1. oturum önhazırlıkları 

yapan çalıĢma komisyonunun kararlarına ve önerilerine dayanarak gerçekleĢtirildi.Oylama 

sonuçları: 

Kabul – 49, Ret– 0, Çekimser –1 

Karar kabul edildi. 
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8. Dinlediler / Batı Ermenistan Parlamentosu BaĢkan yardımcıları seçimleri hakkında. 

Karar verdiler / Batı Ermenistan Parlamentosu BaĢkanı Armen Ter-Sarkisyan‟ın önerisiyle 

Tigran Babayan‟ı ve Hayk Harutyunyan‟ı Batı Ermenistan Parlamentosu BaĢkanı yardımcıları 

olarak seçmek. 

Oylama sonuçları: 

Kabul – 49, Ret – 0, Çekimser – 1 

Karar kabul edildi. 

9. Dinlediler / Batı Ermenistan Parlamentosu sekreterleri seçimi hakkında. 

Karar verdiler / Biatris Nazaryan‟ı ve Satenik Aleksanyan‟ı Batı Ermenistan Parlamentosu 

sekreterleri olarak seçmek. 

Oylama sonuçları: 

Kabul – 50, Ret – 0, Çekimser – 0 

Karar oybirliğiyle kabul edildi. 

10. Dinlediler / Batı Ermenistan Milli Meclisi(Parlamento) daimi komisyonları hakkında. 

Karar verdiler / 17 Ocak 2014 tarihinde Batı Ermenistan Parlamentosu 1.oturum 

önhazırlıkları yapan çalıĢma komisyonunun kararlarına ve önerilerine dayanarak aĢağıdaki 

daimi komisyonları kurmak; 

Hukuk, Yasama ve Devlet iĢleri komisyonu, Savunma, ĠçiĢleri ve Milli güvenlik komisyonu, 

DıĢ diplomasi ve Parlamentolararası iliĢkiler komisyonu, YurttaĢlık, cemaat ve vatansever 

(yurtsever) sivil toplum dernekleri komisyonu, Finans, Ekonomik sorunları 

komisyonu,Eğitim komisyonu, Kültür komisyonu, Aile, kadın ve sağlık komisyonu, Gençlik 

ve Spor komisyonu, Medya komisyonu, Manevi ve din meseleleri komisyonu, Gazi ve 

engelliler komisyonu, Ġç düzenleme ve gündem komisyonu. 

Oylama sonuçları: Քվեարկության արդյունքները, 

Kabul – 50, Ret – 0, Çekimser – 0 

Karar oybirliğiyle kabul edildi. 

11. Dinlediler / Batı Ermenistan Milli Meclisi(Parlamento) daimi komisyon baĢkanları seçimi 

hakkında. 

Karar verdiler / 17 Ocak 2014 tarihinde Batı Ermenistan Parlamentosu 1.oturum 

önhazırlıkları yapan çalıĢma komisyonunun kararlarına ve önerilerine dayanarak Batı 

Ermenistan Parlamentosu daimi komisyonlar baĢkanları seçmek. Hukuk, yasama ve devlet 

iĢleri komisyonu (-BaĢkan seçilmedi) Savunma, içiĢleri ve milli güvenlik komisyonu (-BaĢkan 

seçilmedi), DıĢ diplomasi ve Parlamentolararası iliĢkiler komisyonu (–BaĢkanı: Basam Tahan), 

YurttaĢlık, cemaat ve vatansever sivil topum dernekleri komisyonu (-BaĢkanı:Davit 

Aleksanyan), Finans, Ekonomik sorunları komisyonu (-BaĢkanı:Vartan Mancikyan), Eğitim 

komisyonu (-BaĢkanı: Karine Hayrapetyan), Kültür komisyonu (-BaĢkanı: Yulya Gyuloyan), 

Aile, kadınlar ve sağlık komisyonu (-BaĢkanı: Saida Ohanyan), Gençlik ve spor komisyonu-



57 
 

(BaĢkanı: VağarĢak ġahgeldyants), Medya komisyonu (-BaĢkanı: Tigran Harutyunyan), 

Manevi ve din meseleleri komisyonu (-BaĢkanı: Armenag Harmandayan), Gazi ve engelliler 

komisyonu (-BaĢkanı: Vrej Aprahamyan), Ġç düzenleme ve gündem komisyonu (Aram 

Harutyunyan). 

Oylama sonuçları: 

Kabul – 50, Ret – 0, Çekimser – 0 

Karar oybirliğiyle kabul edildi. 

12. Dinlediler / Batı Ermenistan Milli Meclisi (Parlamento) daimi komisyonları üyeleri 

onaylamak hakkında. 

Karar verdiler / Batı Ermenistan Milli Meclisi (Parlamento) daimi komisyonları üyeleri 

önerilen listesini onaylamak. 

Oylama sonuçları: 

Kabul – 50, Ret 0, Çekimser – 0 

Karar oybirliğiyle kabul edildi. 

13. Dinlediler / Batı Ermenistan Milli Meclisi (Parlamento) daimi komisyon baĢkanlarının 

çalıĢma planlarıyla ilgili konuĢmaları. 

Karar verdiler / Batı Ermenistan Milli Meclisi (Parlamento) daimi komisyon baĢkanlarının 

çalıĢma planları onaylamak. 

Oylama sonuçları: 

Kabul – 50, Ret – 0, Çekimser – 0 

Karar oybirliğiyle kabul edildi. 

 

Armen Ter-Sarkisyan,  

Batı Ermenistan Milli Meclisi (Parlamento) BaĢkanı 

 

Biatris Nazaryan,  

Batı Ermenistan Milli Meclisi (Parlamento) sekreteri 

 

 

ALINTI № 2 

 

Batı Ermenistan Milli Meclis(Parlamento) 2. oturum tutanağı. 

20 Ocak 2014, Paris  

 

Oturumun baĢlangıç saati 10:00, oturumun bitiĢ ssati 17:00. 

SeçilmiĢ 64 vekilden 50 kiĢi kayıt yaptırdı (%78‟den fazla). 

Nisap sağlandı. 
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1. Dinlediler / Batı Ermenistan Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı seçimleri hakkında. 

Karar verdiler / Batı Ermenistan Ermenileri ve Batı Ermenistan vatandaĢlarını temsil eden 

Batı Ermenistan Hükümeti ve Batı Ermenistan Parlamentosu Ģimdilik, Anayurdu (Hayrenik) 

olan Batı Ermenistan‟da yerleĢene kadar, sürgünde faaliyet göstermeye mecbur olduklarını 

göz önünde bulundurarak, Batı Ermenistan Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı'nı Batı Ermenistan 

Parlamentosu seçecek. 

Oylama sonuçları: 

Kabul – 50, Ret – 0, Çekimser – 0 

Karar oybirliğiyle kabul edildi. 

2. Dinlediler / Batı Ermenistan Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı adayları hakkında. Armenag 

Aprahamian ve Aram Mkrtçyan CumhurbaĢkanı adayı olarak önerildiler (Aram Mkrtçyan 

daha sonra Batı Ermenistan Cumhuriyeti CumhurbaĢkanının 03.07.2014 tarihli 

kararnameyle DıĢ ĠĢleri Bakanı görevinden alındı). KonuĢmalardan ve tartıĢmalardan sonra 

Aram Mkrtçyan adaylığını geri çekti. Armenag Aprahamian‟ın adaylığı oylamaya sunuldu.  

Karar verdiler / Armenag Aprahamyan‟ı Batı Ermenistan Cumhuriyetinin CumhurbaĢkanı 

olarak seçmek. 

Oylama sonuçları: 

Kabul – 49, Ret – 0, Çekimser – 1 

Karar kabul edildi. 

3. Dinlediler / Batı Ermenistan Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı Armenag Aprahamian‟ın siyasi 

konuĢmasını. 

Karar verdiler: / 

a/ Batı Ermenistan Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı Armenag Aprahamian‟ın siyasi konuĢmada 

yer alan hükümleri onaylamak ve Batı Ermenistan Ulusal konseyinin 10 yıllık faaliyetini 

olumlu olarak değerlendirmek. 

b/Batı Ermenistan Ulusal Konseyi, Batı Ermenistan Ermenilerinin Batı Ermenistan üzerinde 

olan haklarının nihai onaylanması için BM Yerli halklar hakları çerçevesinde çalıĢmalarını 

sürdürmelidir. 

Oylama sonuçları: 

Kabul – 50, Ret – 0, Çekimser – 0 

Karar oybirliğiyle kabul edildi. 

Yasalara göre Batı Ermenistan Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı, Batı Ermenistan Hükümeti 

BaĢbakanı ve onun 3 sene iktidarda olan Hükümetinin istifasını kabul ediyor. 

4. Dinlediler / Batı Ermenistan Hükümeti BaĢbakanı seçimi hakkında. 

Karar verdiler / Yasalara göre Batı Ermenistan Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı Batı Ermenistan 

Hükümeti BaĢbakanı olarak Tigran PaĢabezyan‟ın adaylığını öneriyor. 

Oylama sonuçları: 
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Kabul – 50, Ret – 0, Çekimser – 0 

Karar oybirliğiyle kabul edildi. 

5. Dinlediler / Batı Ermenistan hükümeti BaĢbakanı Tigran PaĢabezyan‟ın 2011-2014 

yıllarında yapılan çalıĢmaları hakkında raporunu. 

Karar verdiler / Batı Ermenistan Hükümeti BaĢbakanı Tigran PaĢabezyan‟ın 2011-2014 

yıllarında yapılan çalıĢmaları hakkında raporunu onayladılar. 

Oylama sonuçları: 

Kabul – 50, Ret – 0, Çekimser – 0 

Karar oybirliğiyle kabul edildi. 

6. Dinlediler / Batı Ermenistan Hükümetinin kabine üyeleri, Bakanları hakkında. 

Karar verdiler: / 

a/ Yasalara göre Batı Ermenistan Hükümetinin yeni kabine üyeleri, yani bakanlar adaylarının 

listesini Batı Ermenistan Cumhuriyeti BaĢbakanı, CumhurbaĢkanına sunuyor ve 

CumhurbaĢkanı özel kararnameyle Batı Ermenistan Hükümetinin yeni kabine üyelerini 

onaylıyor. 

b/ Milletvekili Aram Mkrtçyan‟ın önerisiyle Batı Ermenistan Hükümetinin yeni kabine 

üyeleri (Bakanlar) hakkında Batı Ermenistan Parlamentosuna, Batı Ermenistan Cumhuriyeti 

CumhurbaĢkanına malumat vermek ve yeni kabine üyelerini onaylamadan önce Batı 

Ermenistan Parlamento vekillerinin fikrini de almak. 

Oylama sonuçları: 

Kabul – 50, Ret – 0, Çekimser – 0 

Karar oybirliğiyle kabul edildi. 

7. Dinlediler / Batı Ermenistan Hükümetinin öngördüğü programları ve projeleri hakkında. 

Karar verdiler / Ġki ay içerisinde Batı Ermenistan Hükümetinin öngördüğü programları ve 

projeleri Batı Ermenistan Parlamentosunun onaylamasına sunmak. 

Oylama sonuçları: 

Kabul – 50, Ret – 0, Çekimser – 0 

Karar oybirliğiyle kabul edildi. 

8. Dinlediler / Batı Ermenistan Cumhuriyeti resmi bayrağının onaylanması hakkında. 

Karar verdiler / Batı Ermenistan Ulusal Konseyin, Batı Ermenistan bayrağıyla ilgili 

kararnameye dayanarak, Batı Ermenistan bayrağını onaylamak. 

Oylama sonuçları: 

Kabul – 50, Ret – 0, Çekimser – 0 

Karar oybirliğiyle kabul edildi. 

Böylece, Batı Ermenistan ilk Parlamentosunun 1. ve 2. Oturumları sona erdi.  

 

Armen Ter-Sarkisyan,  
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Batı Ermenistan Milli Meclisi (Parlamento) BaĢkanı 

 

Biatris Nazaryan,  

Batı Ermenistan Milli Meclisi (Parlamento) Sekreteri 

 

 

BĠLDĠRĠ 

 

Ermenilere yapılan Soykırımın tanınması, kınanması ve tazminat meseleleriyle ilgili Batı 

Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosunun stratejisi hakkında 

 

Ermeni Halkına yapılan Soykırımın tanınması, kınanması ve tazminat meseleleriyle ilgili 

Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosunun stratejisi aĢağıdaki soruların net cevapları 

üzerinde inĢa edilmiĢtir: 

Ermenilere yapılan Soykırım 1896, 1909, 1915, 1919 yıllarında mahkum edilmiĢtir. 

Ermenilere yapılan Soykırımı tanımak ve tekrar mahkum etmek meselesi nereden ortaya 

çıktı? 

–Ermenilere yapılan soykırım hangi tarihlerde gerçekleĢtirilmiĢ, kim gerçekleĢtirmiĢ ve 

Ermenilere yapılan Soykırımın kronolojisini nasıl sıralayabiliriz? 

–Ermenilere yapılan Soykırım sonucunda Ermenilere ve Ermenistan‟a verilen zararlar 

nelerdir? Acaba bu zararlar hesaplandı mı, yani baĢka bir deyiĢle tazminat paketi mevcut mu? 

 

1. Ermeni halkına yapılan Soykırım 1894 -1923 yıllarında, üç farklı Türk hükümeti 

tarafından (Osmanlı, Jön Türk ve Kemalist) gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Ermenilere yapılan Soykırım 1896, 1909, 1915, 1919 tarihlerinde mahkum edilmiĢtir. 

1894 – 96 yıllarında Sultan II. Abdülhamid‟in organize ettiği katliamlar sonucunda 300.000 

Ermeni katledildi, 200.000'den fazla Ermeni zorla MüslümanlaĢtırıldı, 100.000 Ermeni de göç 

yoluna düĢtü.Ermenilere yapılan katliamları Osmanlı ordusu, Hamidiye alayları, Jandarma ve 

Müslüman çeteler gerçekleĢtirdi. Sultan II. Abdülhamid tarafından organize edilen 

Ermenilere yapılan katliamların, esnasında Ermenilerin zorla MüslümanlaĢtırılması ve 

TürkleĢtirilmesi bu politikaların baĢlangıcı oldu. Daha sonra Ermenilerin 

müslümanlaĢtırılması, türkleĢtirilmesi daha sert Ģekilde devam etti. 

1894–96 yıllarındaki II. Abdülhamid katliamları o dönemdeki aydınlardan Jean Jaures, Victor 

Berard, Anatole France, Johannes Lepsius, Lynch ve baĢkaları kınamıĢlardı. 

1909 yılında vuku bulan Adana katliamları da aynı mantıkla düzenlenmiĢti.  

Jön Türk hükümeti organize etti, Türk ordusu ve çeteleri de gerçekleĢtirdi.Adana 
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katliamlarında yaklaĢık 30.000 Ermeni katledildi. Bu katliamlarla ilgili Jön Türkler mahkeme 

düzenledi, fakat bu mahkeme sadece bir kurguydu. Ġlaveten mahsus çıkardıkları yangın 

neticesinde mahkeme belgelerinin çoğu yandı. Buna rağmen birçok belge kurtarıldı ve 

Ģimdiye kadar korunuyor. 

24 Mayıs 1915 tarihinde Büyük Britanya, Fransa ve Rusya Jön Türk hükümetinin 

gerçekleĢtirdiği Ermeni halkına yapılan katliamları ve soykırımı kınayan bir mesaj 

yayınladılar.  

Bu mesajda 1915 Nisan ayında baĢlayan katliamlar insanlığa ve medeniyete karĢı Türklerin 

iĢlediği suç olarak tanımlandı.Metinde Ģu ifadeler yer alıyordu: „Hemen-hemen bir aydan 

fazladır Ermenistan‟ın(Batı Ermenistan) Türk ve Kürt ahalisi Osmanlı yöneticilerinin izniyle 

ve hatta onların desteğiyle Ermeniler‟e karĢı katliamlar gerçekleĢtiriyorlar. Nisan ayının 

ikinci yarısında bu tür katliamlar Erzurum‟da, Tercan‟da, Egin‟de, Bitlis‟te, MuĢ‟ta, Sasun‟da, 

Zeytun‟da ve bütün Kilikya‟da yaĢandı. Van bölgesinin yüzden fazla köylerindeki bütün 

Ermeniler öldürüldü, Van Ģehrinin Ermeni mahallesi Kürtler tarafından kuĢatılmıĢtı. Aynı 

zamanda Osmanlı hükümeti Ġstanbul‟un savunmasız Ermeni halkını eziyetten geçirdi. 

Ġnsanlığa ve medeniyete karĢı Türkiye‟nin iĢlediği bu suçu, Müteffik devletlerin hükümetleri 

olarak kınıyor ve Bab-ı Ali‟ye bildiriyoruz ki; Bu olaylardan dolayı Türk hükümetinin bütün 

temsicileri ve bu katliamlara katılan tüm yöneticiler Ģahsen sorumlu tutulacaklar. 

1919 yılında Ġstanbul‟da Divan-ı Harp mahkemeleri (Osmanlı askeri mahkemeler) Jön Türk 

rejimini ve önderlerini Osmanlı Ġmparatorluğunu Birinci Dünya SavaĢına sürüklemek ve 

Osmanlı Ġmparatorluğundaki Ermeni vatandaĢlarına katliam ve tehciri organize etmek için 

suçlu buldular. 

Jön Türk liderlerinden çoğu Talat PaĢa, Enver PaĢa, Cemal PaĢa, Dr. Nazım, Kemal Bey, 

Cemal Azmi, Naim Bey, Bahattin ġakir mahkeme tarafından gıyaben idama mahkum 

edildiler. Daha sonra mahkemenin bu kararını Ermeni intikamcılar „Nemesis‟ operasyonu  

(taĢnak olmayan Ermeni( Hay) Fedayisi Shan Natali grubu)çerçevesinde gerçekleĢtirdiler. 

1919 yılında Batı Ermenistan'a verilen zararları değerlendirildi. 

1920 yılında Sevr BarıĢ antlaĢması imzalandı. Bu antlaĢmanın 88-93 maddeleri 

Ermenistan'la(Batı Ermenistan) ilgiliydi. 22 Kasım 1920 tarihinde ise, ABD 28. BaĢkanı 

Woodrow Wilson Türkiye ve Ermenistan sınırı hakkında hakem kararını onayladı. 

Yukarıdaki deliller Ģunu gösteriyor ki, Ermenilere yapılan soykırımın sonucunda meydana 

gelen, Ermenilere ve Ermenistan'a(Batı Ermenistan) verilen zararların karĢılanması, tazminat 

ve bununla ilgili hükümleri belirlenmiĢ, imzalanmıĢ ve onaylanmıĢtır, ancak 

gerçekleĢtirilmemiĢtir. Ġlaveten 1923 yılından sonra bu meseleler kasten unutturulmuĢtur.  

 

2. Ermeni halkına yapılan Soykırımın mahkum etme zamanı 
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Uluslararası camiası Lozan konferansından sonra 1923-1965 yıllarında Ermenilere yapılan 

Soykırım meselesinin üstünü ustaca örttü ve unutturdu. 

Unutulma duvarı, ancak 1965 yılında Soykırımın(Meds Yeğern-Büyük Katliam) 50. yıl 

anması Sovyet Ermenistan'da alevlenen gösterilerle, hareketlerle ve özellikle 1973-1975 

yıllarında sürgünde oluĢan Milli KurtuluĢ mücadelesinin askerleri Kurken Yanikyan, Kevork 

Acemyan, Simon Simonyan, ASALA, Adalet savaĢçıları ve baĢka örgütlerin, bireylerin 

çabalarıyla yıkıldı. 

1965 – 1985 yılları Ermenilere yapılan soykırımın tanınma yıllarıdır. ĠĢte bu süreçte, Milli 

kurtuluĢ mücadelesine paralel olarak uluslararası medya Ermenilerin, Ermenistan'ın ve 

Ermenilere yapılan Soykırımla ilgili bilgiler, röportajlar, makaleler, kitaplar, programlar ve 

filmler yayınlamaya baĢladılar… 

1985 yılında Mihail Gorbaçov tarafından „Perestroyka‟ (Yeniden Yapılanma) politikası ilan 

edildi. 1987 yılında Avrupa Parlamentosu „Ermeni sorunu'n siyasi çözümü hakkında‟ tasarıyı 

kabul etti. Bunların ardından Sumgayit, Bakü, Gence(Gandzak) Ģehirlerinde ve baĢka 

yerlerde Ermenilere yapılan katliamlar, zorla göç ve Azerbaycan tarafından Ermenistan‟a, 

Karabağ‟a (Artsakh)karĢı saldırgan politikası baĢladı.  

Yeni dönemdeki Ermeni Milli kurtuluĢ mücadelesinin ikinci aĢaması 1988 -1994 yıllarındaki 

Artsakh (Karabağ) kurtuluĢ savaĢıydı. Bu savaĢın zaferle sonuçlanmasının ardından gerçekten 

Ermenilere yapılan Soykırımın mahkum etme ve tazminat süreci baĢlamalıydı. Zira Ermeni 

halkı yeni bir soykırım tehdidini atlatmıĢtı. 

Ve zaman kaybı olduysa bile, Ģimdi her Ģeyi kaybettik anlamına gelmiyor. 

Bir Ģey kabul etmemiz gerek. Ermenilere yapılan Soykırımın tanıma süreci bitmiĢtir ve artık 

Ermeni halkına yapılan Soykırımın uluslararası alanda mahkum edip, tazminat sürecine geçiĢ 

yapılmalıdır. 

 

3. Ermenilere yapılan Soykırımın kronolojisi meselesi: 1915–1923 yoksa 1894–1923 ? 

 

Bu meseleye hukuki açıdan baktığımızda Ermenilere yapılan Soykırımı hangi tarihlerde ve 

kimin tarafından gerçekleĢtiği çok önemlidir.Bu anlamda 1915-1923 sıralaması kabul 

edilemez. 1894-1923 olarak tanıtılması tarihi belgelere dayanarak doğrudur, çünkü üç farklı 

Türk hükümeti tarafından (Osmanlı, Jön Türk, Kemalist) Ermenileri yok etme politikası aynı 

Ģekilde sürdürülmüĢtür.Kıyaslamak için 24 Nisan 2011 tarihinde Batı Ermenistan Ulusal 

Konseyi'n Türkiye Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı Abdullah Gül‟e yönelik mektubuna 

bakabilirsiniz.  

Mutlaka bunun altını çizmeliyiz ki 1894 - 1896 yıllarında Sultan II. Abdülhamid tarafından 

organize edilmiĢ katliamlar ve 1909 yılında Jön Türklerin organize ettiği Adana katliamı 

Ermenilere yapılan Soykırımın ayrılmaz birer parçalarıdır. Bizim bunları ne hukuki, ne siyasi 
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ne de ahlaki anlamda göz ardı etmeye hakkımız yok,çünkü bu olaylar Ermenilerin haklarının 

iadesi sürecinin genel zincirinin bir parçasıdır. 

 

4. Ermenilere yapılan Soykırım sonucunda verilen zararların karĢılanması hakkında bütünsel 

paket 

 

Ermeni halkına yapılan Soykırım sonucunda Ermenilere verilmiĢ zararların karĢılanması 

hakkında bütünsel paketinin ne olduğunu anlamak istiyorsak, öncelikle farklı Türk 

hükümetleri tarafından (Osmanlı, Jön Türk, Kemalist) insanlığa ve Ermenilere karĢı 

gerçekleĢtirilen bütün suçları hatırlamalıyız. 

Sadece sıralayalım: 

–Irkçılık, Türk milletinin üstünlüğünü savunan kibirli ideolojiler, Pantürkizmin oluĢması, 

yayılması ve Türk çevrelerinde propaganda edilmesi. 

–Ermenilere karĢı tehcir ve Soykırım için zemin hazırlayan program ve ideolojilerin 

oluĢturması, yayılması, propaganda edilmesi. 

–1894 – 1923 yılları arasında Ermenilerin anayurdu(hayrenik) - Ermeni Yüksek Platosunda 

ve Osmanlı Ġmparatorluğunda Ermeni halkına Soykırım organize etmek, propaganda etmek, 

ön hazırlık yapmak, kıĢkırtmak ve gerçekleĢtirmek. Ermenilerin mal ve mülküne el 

koymak.Ġki milyondan fazla Ermeninin imha edilmesi, yarım milyondan fazla Ermeninin 

Anayurtlarından(Hayrenik) zorla göç ettirilmesi. 

– 1915 ve sonraki yıllarda Ermeniler dıĢında Süryani(Asuri), Rum, Arap (1920‟lerden sonra 

Kürt) katliamları ve soykırımları gerçekleĢtirip onların da mülkiyetine el koymak. 

– 1918 Yeni oluĢan Ermenistan Cumhuriyeti'ne ve Batı Ermenistan Ermenilerine karĢı 

saldırgan politika sürdürmek. 

– 1918 Bakü Ermenilerine karĢı yapılan soykırım. 

– 1920 Ermenistan Cumhuriyeti'ne karĢı saldırgan politikası sonucunda saldırganlığa maruz 

kalan tarafa yasadıĢı antlaĢmalar (1920 Aleksandrapol ve 1921 Moskova) mecbur kılmak. 

– 1937-38 Dersim Ermenilerine karĢı yapılan katliam ve soykırım. 

– 1894 – 1923, 1923 – 2014 yıllarında Ermeni medeniyet değerlerinin, tarihi-mimari 

yapılarının, kiliselerin, haçkarların (Haç TaĢı) tahrip edilmesi. 

– Ermenilerin ve bölgedeki diğer kadim halkların tarih, kültür, medeniyet v.b... baĢka 

değerlerinin sahtekarlıka kendisine mal edilmesi.  

– Ermenilere yapılan Soykırımla ilgili delillerin ve tarihi gerçeklerin inkar edilmesi, 

soykırımı red ve inkar etme politikasının sürdürülmesi. 

Bu meselesinin çözümü için oyalanıp ve tazminat sürecini uzaklaĢtırmak için gerçekçi 

olmayan teklifler (Ortak Tarih komisyonu oluĢturmak vs.). 
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– 22 Kasım 1920 tarihinde Woodrow Wilson‟un hakem kararıyla Ermenistan‟a(Batı 

Ermenistan) verlilen toprakları 94 yıldır iĢgal altında tutmak (Occupation).  

– 1993 yılından itibaren Ermenistan(Doğu) Cumhuriyetine karĢı yasadıĢı bir Ģekilde abluka 

uygulamak. 

Ġnsanlığa ve Ermenilere karĢı farklı Türk hükümetlerinin iĢlediği suç listesinin bir kısmıdır 

bunlar. Azerbaycan‟ın iĢlediği suçlar da Türkiye politikasının bir yansımasıdır. Ancak bu 

konuyu baĢka bir yerde, baĢka bir fırsat olursa dile getiririz.  

Bugüne kadar 1923 ve sonraki yıllarda Ermenilere karĢı iĢlenmiĢ suçları neticesinde Doğu 

Ermenistan'a verilen zararlar hesaplanmamıĢtır.Fakat burada sıralanmıĢ suçlar Ermenilere 

yapılan Soykırımın sonucunda Ermenilere ve Batı Ermenistan‟a verilen zararların gerçek 

ölçülerini, bütünsel tazminat paketini iĢaret ediyor. 

Bunu da net bir Ģekilde ifade edebiliriz ki gerçekleĢtirilmiĢ suç, mahkum edilmediği ve 

tanzimat verilmediği sürece, Ermeniler yaĢamak, kalkınmak, ilerlemek için hukuki siyasi 

temeller sağlanmadığı sürece soykırım günümüzde de devam etmektedir diyebiliriz.  

 

19.10.2014  

 

 

Batı Ermenistan CumhurbaĢkanının Rum ve Pontus toplumuna yapılan soykırımı mahkum 

etmeye dair KARARNAME 

 

ArĢiv belgelerine dayanarak, 

GeçmiĢteki tanımları göz önünde bulundurarak, 

Batı Ermenistan‟da Rumlar ve Pontusluların devamlı zülme uğradıklarını göz önünde 

bulundurarak, 

Batı Ermenistan Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı N: 33–06/04/2015 kararnameyle ilan ediyor: 

Madde 1. 1916-1923 yıllarında Batı Ermenistan‟da farklı Türk hükümetleri tarafından 

Rumlara ve Pontuslulara karĢı gerçekleĢtirilen katliamlarını 9 Aralık 1948 tarihinde BM 

Genel kurulunun kabul ettiği „Soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması sözleĢmesinin‟ 2. 

Maddesine dayanarak mahkum ediyoruz. 

 

Armenag Aprahamian 

Batı Ermenistan Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı 

06.04.2015  
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Batı Ermenistan CumhurbaĢkanının Süryanilere (Asuri) yapılan Soykırımı mahkum etmeye 

dair KARARNAME 

 

1919 BarıĢ konferansındaki arĢiv belgelerine dayanarak, 

Asuri-Kedanilerin Mezopotamya‟da devamlı zülme maruz kaldıklarına dair, geçmiĢteki 

tanımları ve delilleri göz önünde bulundurarak, 

Süryani(Asuri) halkının arkeolojik mirasının yok etmeye dair delillere dayanarak, 

Batı Ermenistan Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı N: 34–06/04/2015 kararnameyle ilan ediyor: 

Madde 1. 1914-1923 yıllarında Mezopotamya‟da farklı Türk hükümetleri tarafından Asuri-

Keldanilere karĢı gerçekleĢtirilen katliamların 9 Aralık 1948 tarihinde BM Genel kurulunun 

kabul ettiği „Soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması sözleĢmesinin‟ 2. Maddesine 

dayanarak mahkum ediyoruz. 

Madde 2. Asurilere ait tarihi ve kültürel arkeolojik mirasının yok edilmesini medeniyete 

karĢı iĢlenen suç olarak mahkum ediyoruz. 

 

Armenag Aprahamian 

Batı Ermenistan Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı 

06.04.2015  

 

 

BATI ERMENĠSTAN CUMHURĠYETĠNIN DĠL KANUNU 

 

Kanunun içeriği ve amacı 

Madde 1. ĠĢbu kanun Batı Ermenice, Doğu Ermenice, Grabar (Klasik Ermenice), Ermenicenin 

lehçeleri, milli azınlıkların dilleri ve yabancı dilleri hakkında hükümler içeriyor.  

Bu kanun aynı zamanda toplumun sorumluluğuna dair hükümler içeriyor. Bunların içinde 

toplumsal ve uluslararası alanda bireylerin dil ve onun kullanımı hakkında hükümler de var. 

Jest ve mimikler diliyle Braille alfabesinin kullanımıyla ilgili düzenlemeler de mevcuttur. 

Madde 2. Bu kanunun amacı Batı Ermenistan Cumhuriyetinde Batı Ermenice‟nin yanında 

Doğu Ermenice, Grabar (Klasik Ermenice), milli azınlıkların dillerinin statü ve kullanımını 

güvence altına alınmasıdır. Kanun aynı zamanda Batı Ermenice‟yi, Doğu Ermenice‟yi, 

Grabar‟ı (Klasik Ermenice), Ermenice lehçelerini ve milli azınlıkların dillerini Batı 

Ermenistan Cumhuriyeti'nde koruyup geliĢtirme amacı güdüyor. 

Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmi dili 

Madde 3. Ermenice-Batı Ermenice edebi dili, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmi dilidir.  

Madde 4. Batı Ermenice devletin ve toplumun birleĢik dilidir. Eğitim ve günlük hayatında 

Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaĢları için Batı Ermenice kolay ulaĢılabilir olmalıdır. 
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Madde 5. Toplumun Batı Ermeniceyi kullanımına, geliĢtirmeye dair görev ve sorumluluğu 

vardır. 

Madde 6. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nde Batı Ermenice‟yi, Doğu Ermenice‟yi ve ikisinin 

de temelinde yatan Grapar‟ı (Klasik Ermenice) araĢtırmak, onlara hakim olmak, kullanmak 

ve geliĢtirmek için geniĢ imkanlar sağlanıyor.  

Milli azınlıkların dilleri 

Madde 7. Milli azınlıkların dillerinin kullanımı, geliĢtirmesiyle ilgili devlet ve toplum özel 

sorumluluk taĢıyorlar. 

Jest ve mimikler diliyle Braille alfabesi 

Madde 8. Jest ve mimikler diliyle Braille alfabesi devletin güvencesinde bulunuyorlar. 

Resmi ve toplumsal faaliyetler alanlarında dilin kullanımı 

Madde 9. Resmi ve toplumsal faaliyetler alanlarında kullanılan resmi edebi dil Batı 

Ermenicesidir. 

Madde 10. Gerektiğinde devlet, tercüme yoluyla milli azınlıklar ve yabancılar için baĢka 

dillerin kullanımını sağlar. 

Madde 11. Resmi ve toplumsal alanlarında kullanılan dil edebi, basit, sade ve anlaĢılır 

olmalıdır. Dil her zaman devletin güvencesinde olmalı ve devlet dile özel özen 

göstermelidir.Batı Ermenice‟nin düzenli geliĢimini sağlamak amacıyla Eğitim bakanlığı 

bünyesinde „Batı Ermenice dili koruma ve geliĢtirme stratejisi hazırlayan komisyon‟ 

oluĢturuluyor. Batı Ermenicesi‟nin temiz kullanımı için ise „Batı Ermenice dili denetleme 

komisyonu‟ oluĢturulucak. 

Madde 12. Batı Ermenice dili uluslarası iliĢkiler bağlamında Batı Ermenistan 

Cumhuriyeti'nin resmi dilidir. 

 

Armenag Aprahamian 

Batı Ermenistan Cumhuriyeti CumhurbaĢkanı 

17.06.2015  
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RESĠMLER VE HARĠTALAR 

 

Ermeni talepleri haritası 

 
 

1919 yılının baĢlarında Paris‟te Ermeni Ulusal kongresi düzenlendi. Bu kongrenin en önemli 

giriĢimlerinden biri de Boğos Nubar PaĢa ve Avedis Aharonyan‟ın baĢkanlığıyla „Tüm 

Ermenistan temsilciliğinin‟ seçilmesi ve önceden hazırlanmıĢ bir memorandumun kabul 

edimesiydi. Bu memorandum 12 ġubat 1919 tarihinde Paris‟te vuku bulacak Paris BarıĢ 

konferansında Ermenistan‟ın birleĢik heyeti tarafından öne sürülecekti. Ermenistan bağımsız 

devletinin oluĢmasının gerektiğini savunan bu memorandum, onun sınırlarıyla ilgili de fikir 

veriyordu. Batı Ermenistan‟ın yedi vilayetini (Trabzon da dahil), artık var olan Ermenistan 

(Doğu) Cumhuriyetini ve Kilikya‟yı içeren bu harita, BirleĢik Ermenistan‟ın öngörülen 

sınırlarını belirleyecekti.  

BirleĢik heyet 26 ġubat 1919 tarihinde BarıĢ Konferansı‟nın 10'lar Konseyi‟nde 

memorandumda yer alan taleplerini tekrar dile getirdi. ABD BaĢkanı Woodrow Wilson 17 

Nisan 1919 tarihinde Ermeni heyetini kabul etti ve Ermeniler‟in toprak taleplerini mümkün 

olduğu kadar savunacağını dile getirdi.  
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Batı Ermenistan Ulusal Konseyi BaĢkanı Boğos Nubar PaĢa 

 

 

 
Antranik PaĢa (General) 
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19 Ocak 1920 tarihinde Paris konferansı, Ermenistan devletinin bağımsızlığını fiilen tanıdı. 

Boğos Nubar PaĢa‟ya ve Avedis Aharonyan‟a Ermeni devletinin tanınması hakkında malumat 

veriliyor. 

 
 

1918 Ocak 11 tarihinde„Türkiye Ermenistan‟ı (Batı Ermenistan) hakkında Deklarasyon‟ kabul 

edildi. Bu bildirge Rusya, Türkiye Ermenistanı‟nın özerkliğini ilan etti. Halk komiserleri 

konseyi Rusya‟nın iĢçi-köylü hükümetinin iĢgal altında bulunan „Türkiye Ermenistan'ı (Batı 

Ermenistan) Ermenilerinin özgürce kendi kaderini tayin hakkı, hatta bağımsızlık haklarını 

savunduğunu Ermeni halkına bildirdi.  

Daha sonra bu sav 10 Temmuz 1918 tarihinde SSCB Anayasasında 6. Maddesinde yer aldı. 
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Sevr BarıĢ AntlaĢmasının katılımcıları 

 

 

 
 

Türk delegasyonu Sevr BarıĢ AntlaĢmasının altına imza atıyor  
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ABD 28. BaĢkanı Woodrow Wilson‟un onayladığı hakem kararının haritası, 22 Kasım 1920 

ABD 28. BaĢkanı Woodrow Wilson‟un onayladığı hakem kararının tam adı böyledir: 

„Amerika BirleĢik Devletleri BaĢkanının Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır sorununun 

çözümlenmesine ve bununla birlikte Ermenistan‟ın deniz ulaĢımı ve sözü geçen sınırlara 

bitiĢik Türk topraklarının herhangi bir bölümünün askerden arındırılmasını Ģart 

koĢabileceğine dair‟ tahkim kararı. 

 

 

Kilikya haritası 
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Ermenistan‟ın etnografik haritası 
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Batı Ermenistan Cumhuriyeti  

(Ermenistan) 

 

 

 

Batı Ermenistan Ermenileri ve Batı Ermenistan haklarının savunmasına yönelik  

Hukuki-Siyasi birleĢik paket 

 

 

 

2017  
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