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Diaspora kelimesi, özel olarak Musevilerin ana yurtlar›ndan ayr›larak yabanc› ülkelerde
yerleflen kollar› için kullan›l›rken, genel olarak herhangi bir milletin yurdundan ayr›lm›fl
baflka bir ülkede yaflayan kolunu ifade etmektedir. Diaspora, çeflitli sebeplerle yaflanan
göçler sonucunda baflka bir ülke s›n›rlar› içerisinde yaflayan fakat ayr›ld›¤› ülkesi ile
ba¤lar›n› korumaya devam eden etnik az›nl›klar olarak da ifade edilebilir. Musevi
diasporas›ndan sonra dünyada en bilinen diasporalar Çin, Ermeni, Rum ve ‹talyan

diasporalar›d›r. Diasporalar ilk olarak, bulunduklar› ülkelerde ait olduklar› milletin etno-

kültürel ögelerini korumay› amaç edinir. Bulunduklar› ülkelerde varl›klar›n› sürdürmek için

sosyo-ekonomik altyap›lar›n› güçlendirme yoluna giderler. Bütün bu aflamalardan sonra

diasporan›n korunmas› için en uygun sosyo-politik flartlar›n oluflturulmas› aflamas› gelir.

Nihai olarak, diasporalar ç›karlar›n› korumak amac›yla kurumsal organlar› vas›tas›yla

lobicilik faaliyetlerine bafllarlar ve bulunduklar› ülkelerdeki karar alma mekanizmalar›n›

kendi ç›karlar› için etkileme ve yönlendirme çal›flmalar› yaparlar.

Dünya üzerindeki en aktif diasporalar olarak Musevi, Rum ve Ermeni diasporalar›

gösterilebilir. Bunlar, sahip olduklar› nüfus, ekonomik güç ve etkili sivil toplum kurulufllar›

vas›tas›yla özellikle ABD ve Avrupa’da yaflad›klar› ülkelerin idari kadrolar›n› etkileyebilmekte

ve kendi ç›karlar› için onlar› yönlendirebilmektedirler. S›k s›k bas›n-yay›n organlar›nda

dile getirilen “Musevi Lobisi”, “Rum Lobisi” ve “Ermeni Lobisi” gibi terimler asl›nda

diasporalar›n meydana getirdikleri ve kontrolleri alt›nda tuttuklar› gruplard›r. Amaçlar›,

yaflad›klar› ülkelerde kendi ç›karlar›n› ve ana yurt olarak kabul ettikleri ülkelerinin ç›karlar›n›

koruyup kollamakt›r. Bask› gruplar› olarak da nitelendirebilece¤imiz lobiler, ba¤l›l›k iliflkisi

içinde olduklar› diasporan›n sahip oldu¤u oy ve ekonomik güç gibi silahlar› amaçlar›

için kullanma yoluna giderler.

Ülkemizin diplomatik arenada zaman zaman çok zor durumlarda kalmas›na sebep olan

diasporalar olarak “Ermeni” ve “Rum” diasporalar›n› ve bunlara ba¤l› lobilerin faaliyetlerini

sayabiliriz. Türkiye-ABD, Türkiye-AB, Türkiye-Yunanistan, Türkiye-Ermenistan iliflkileri do¤rudan

veya dolayl› olarak sürekli Ermeni veya Rum diasporalar›n›n Türkiye aleyhindeki
faaliyetlerinden olumsuz etkilenmektedir. ‹kili iliflkiler, askeri ve ekonomik yard›mlar ya
da uluslararas› organizasyonlarla alakal› bir konu gündeme geldi¤inde Türkiye, neyaz›k
ki diasporalar›n menfî faaliyetlerinin zararlar›n› her zaman çekmektedir. Ç›karlar›n› korumak
ve bu menfî faaliyetlerle bafledebilmek için en iyi müdafaa flekli bunlarla diplomatik
mücadeledir. Diplomatik mücadele içerisine çeflitli ekonomik ve siyasi mekanizmalar›
harekete geçirmek, karfl›l›kl› ç›karlar› öne ç›karmak, lehine kamuoyu oluflturmak ve varsa
kendi diasporas›n› desteklemek gibi bir çok araç girer.



3

E R M E N ‹  D ‹ A S P O R A S I  V E
T Ü R K ‹ Y E - R U S Y A  ‹ L ‹ fi K ‹ L E R ‹

Bu raporun konusu Rusya’daki Ermeni diasporas›n›n Türkiye-Rusya iliflkileri üzerine etkilerini
irdelemektir. Türkiye-Rusya iliflkileri 1990’l› y›llar›n bafl›ndaki çalkant›l› dönemlerden sonra
2000’li y›llara tarihte hiç olmad›¤› kadar bir yak›nlaflma süreciyle girmifltir. Rusya, Türkiye’nin
ikinci büyük ticari orta¤› olman›n d›fl›nda, terörle mücadeleden Avrasya co¤rafyas›nda
iflbirli¤i konular›na kadar önemli alanlarda stratejik iflbirli¤i aray›fllar›na girdi¤i çok önemli
bir ülke konumundad›r. Türkiye kamuoyu ABD ve Avrupa’daki Ermeni diasporas›n›n
faaliyetlerini dikkatle takip ederken bir konuyu gözden kaç›rmaktad›r: Rusya’daki Ermeni
diasporas› dünyadaki en büyük Ermeni diasporas› olup son y›llarda bu ülkede Türkiye
aleyhindeki faaliyetlerini h›zland›rm›flt›r.

1991’den sonra h›zla artan Rusya Ermeni diasporas›, ilk y›llardaki toparlanma dönemini
geride b›rakm›fl ve 2000’li y›llara oldukça aktif ve örgütlü bir flekilde girmifltir. Kurmufl
olduklar› organizasyonlar vas›tas›yla Rusya’daki a¤›rl›klar›n› ve etkilerini gittikçe
artt›rmaktad›rlar. Türkiye’ye karfl› oldukça agresif bir tav›r içerisinde olan Rusya Ermeni
diasporas›, artan ekonomik ve politik gücüyle yak›n zamanda olmasa bile ileride Türkiye-
Rusya  iliflkilerini olumsuz bir flekilde etkileyecek potansiyel tafl›maktad›r. Türkiye-Rusya
aras›nda iyi düzeydeki ekonomik iliflkiler geçici olarak paratoner görevi görmekte olup
e¤er zaman›nda önlem al›nmazsa Türkiye, yak›n gelecekte ABD ve Avrupa Ermeni
diasporalar› ile tam entegrasyonunu tamamlayan Rusya Ermeni diasporas›n›n iliflkilere
verece¤i zararlar› gö¤üslemek zorunda kalacakt›r.

Raporun faydal› olmas›n› diler, sayg›lar sunar›m.

Süleyman fiENSOY
TASAM Baflkan›
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Günümüzde Ermeni soyk›r›m› iddias›, tarihçilerin inceleyip karara varacaklar› bir olay
olmaktan çok, Türkiye’ye karfl› yeri geldikçe kullan›lan politik bir silah ve flantaj malzemesi
haline gelmifltir. Son olarak Türkiye’nin en yetkili a¤›zlar› taraf›ndan dile getirilen, sözde
soyk›r›m› tan›yan ülkelere ve Ermenistan’a, konunun incelenmesi için Türk devlet
arflivlerinin bilimadamlar›na ve tarihçilere aç›k oldu¤una dair aç›klamalar ve Türkiye’yi
suçlayanlar›n iddialar›n› desteklemeleri için yap›lan ça¤r›lar baflta Ermenistan yetkilileri
olmak üzere, di¤er ülkelerden de yeterli tepki almad›. Türkiye’nin, Ermeni soyk›r›m›
iddialar›n› incelemek için tarihçilerden oluflacak ba¤›ms›z bir komisyon kurulmas› teklifi
de Ermenistan taraf›ndan kabul görmedi. Hatta Ermenistan D›fliflleri Bakan› Vartan
Oskanyan tarihçilerin bu konuda art›k söyleyecekleri birfley olmad›¤›n› belirterek
Türkiye’nin açt›¤› kap›y› hemen kapatma yoluna gitti.

Irak’taki savafl nedeniyle gerilen Türkiye-ABD iliflkileri, Türk kamuoyunda Irak savafl›
nedeniyle artan ABD karfl›tl›¤› ve “‹ncirlik” üssünün Ermeni soyk›r›m› karar tasar›s› bahane
edilerek pazarl›k konusu yap›lmak istenmesi 24 Nisan sözde Ermeni soyk›r›m›n› anma
günü öncesinde bu konuyu yine Türkiye’nin önüne getirdi. 17 Aral›k 2004’te Türkiye’ye
müzakere süreci tarihi verilmesinden sonra AB’nin Ermeni soyk›r›m›n› tan›mas› için
Türkiye’ye bask› yapaca¤› iddialar› da gerginli¤i artt›rd›. Sonuçta Türkiye yine “Ermeni
fiantaj›” ile karfl› karfl›ya kalm›fl durumda.

24 Nisan 2005’te bütün dünya Ermenileri sözde soyk›r›m›n 90. y›ldönümünü anmaya ve
Ermeni alfabesinin 1600. y›l›n› kutlamaya haz›rlan›yorlar. Resmi olmayan rakamlara göre
çeflitli ülkelerdeki Ermenilerin say›s› 9 ila 12 milyon aras›ndad›r. Ermenistan’›n nüfusunun
3 milyon oldu¤u düflünülürse dünyadaki Ermeni diasporas› Ermenistan nüfusundan 3-
4 kat fazlad›r. Özellikle ABD’deki Ermeni diasporas› oldukça güçlü olup Washington’un
politikalar›n› etkileyebilmekteler. ABD’de 1 milyon, Fransa’da 500 bin, ‹ran’da 180 bin,
Lübnan’da 120 bin, Suriye’de 120 bin kadar Ermeni yaflamaktad›r.

Dünyadaki en kalabal›k Ermeni diasporas› ise Rusya Federasyonu’nda yaflamaktad›r.
Rusya Federasyonu’nda yaflayan Ermeni nüfusu yaklafl›k 2 milyondur. 2002 y›l›nda
yap›lan nüfus say›m›na göre Rusya’da yaflayan Ermenilerin say›s› 1.130.000.1 Ancak
Ermeni uzmanlar Rusya’daki Ermenilerin say›s›n›n 2.200.000 oldu¤unu belirtmekteler.
Aradaki fark bir çok Ermeni göçmenin resmi olarak kay›tl› olmamas›ndan kaynaklan›yor.
Her y›l yaklafl›k 20.000 Ermeni Ermenistan’dan Rusya’ya göçediyor.2 Rusya’daki Ermeni
diasporas›n›n üçte ikisini son 10 y›l içerisinde Rusya’ya göçeden Ermeniler oluflturmaktad›r.
Rusya Ermeni diasporas› Azerbaycan, Da¤l›k Karaba¤, Abhazya, Kuzey Kafkasya ve
Orta Asya’daki etnik çat›flmalardan kaç›p Rusya’ya yerleflen göçmenler ile
Ermenistan’dan ifl bulmak amac›yla Rusya’ya gelen göçmenlerden oluflmakta. Rusya
Ermeni Birli¤i (REB)  adl› kuruluflun verilerine göre ise Rusya Federasyonu’nda göçmen
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statüsünde veya yerleflik olarak 2,5 milyon kadar Ermeni yaflamaktad›r. Rusya’daki
Ermeni diasporas› 350 bin kadar› Azerbaycan’dan, 250 bini Gürcistan’dan, 180 bin
kadar› baflta Türkmenistan ve Tacikistan olmak üzere Orta Asya Cumhuriyetlerinden,
850 bini Ermenistan’dan gelen Ermenilerden oluflmaktad›r. Moskova’da yaklafl›k 600
bin, Krasnodar’da ise yaklafl›k 1 milyon Ermeni’nin yaflad›¤› belirtilmektedir.

Rusya’daki Ermeni diasporas›n›n esas amac› Türkiye aleyhine propaganda yaparak
sözde soyk›r›ma u¤rad›klar›n› kabul ettirmek, Da¤l›k Karaba¤ sorunu ile ilgili Rus
kamuoyunun ve siyasilerinin deste¤ini almak, Ermeni kültürünü tan›tmak ve Ermenistan
ekonomisinin kalk›nmas› için Rus sermayesinin Ermenistan’a yat›r›m yapmas›n› teflvik
etmektir. Rusya Ermeni diasporas› örgütlenme çabalar›na 1990’l› y›llar›n bafl›nda bafllad›.
2000’li y›llara gelindi¤inde Ermeni diasporas› Rusya Federasyonu’nda örgütlenme
bak›m›ndan oldukça mesafe kaydetti. 1990’l› y›llar›n bafl›nda Rusya’daki Ermeni diasporas›
say› ve örgütlenme bak›m›ndan Rusya’da yaflayan di¤er diasporalar aras›nda 15.
s›radayken günümüzde, Museviler, Ukraynal›lar ve Tatarlardan sonra 4. s›ray› almaktad›r.3

Rusya’daki Ermeni diasporas› henüz ABD veya Avrupa’daki Ermeni diasporas› kadar
faal ve etkin de¤ildir. Bunun da birçok sebebi vard›r. Öncelikle Rusya’daki Ermeniler
aralar›ndaki organik ve örgütsel ba¤› yeni yeni oluflturma¤a bafllam›fllard›r. Bat›
ülkelerindeki kadar lobicilik tecrübeleri yoktur. SSCB’nin da¤›lmas›ndan önce Rusya’ya
yerleflen Ermeniler bulunduklar› yerlere adapte olarak uzun süredir yaflamalar›na ra¤men
SSCB sonras› Rusya’ya yerleflenler hukuki, sosyal ve ekonomik bir çok sorunla
karfl›laflmaktad›rlar. Birinciler uzun süredir Rus vatandafl› iken ikinciler bunun mücadelesini
vermektedirler. Hatta “Rus vatandafl›” Ermeniler bile sonradan gelen soydafllar›na
temkinli yaklaflmaktalar. Sonradan gelenlerin bir k›sm›n›n suça olan e¤ilimleri ve organize
suç örgütleriyle olan ba¤lant›lar› Rus nüfusta kendilerine karfl› bir tepki oluflturmakta.

Ermenistan’›n, Rusya gibi co¤rafi olarak çok büyük bir ülkede, baflkent Moskova d›fl›nda
ço¤u yerde diplomatik temsilcili¤inin bulunmamas› da diasporan›n kordinasyonunu
olumsuz etkilemekte. Ayr›ca Ermenilerin kendi aralar›nda “Ermenistan Ermenisi”, “Bakü
Ermenisi”, “Tiflis Ermenisi” ve “Orta Asya Ermenisi” gibi ayr›mc›l›k bulunmaktad›r. Ermenistan
Ermenileri Bakü Ermenilerini, dikkatsiz ve plans›z hareketleri yüzünden Azerbaycan-
Ermenistan savafl›n›n suçlular›ndan birisi olarak görmekteler. Özellikle Azerbaycan’dan
gelen Ermenilere karfl› tepki vard›r. Bu yüzden say›lar› azda olsa baz› “Bakü Ermenileri”,
Azerbaycan diasporas›n›n organizasyonlar›nda yeralmaktad›rlar. Gürcistan’dan ve
Orta Asya cumhuriyetlerinden gelenleri Ermenistan Ermenileri asimile edilmifl Ermeniler
olarak kabul etmekte ve onlara karfl› da olumsuz bir tav›r sergilenmekte. Çok önceleri
gelip SSCB’ye yerleflmifl olan Ermeniler, 1990 sonras› Rusya’ya gelen soydafllar›na sab›kal›
veya savafltan kaçan kifliler gözüyle bakmakta.

Ermeni diasporas› Rusya’da daha çok küçük ve orta ölçekli iflletmelerde çal›flmaktalar.
Birço¤u pazarc›l›k, restoran iflletmecili¤i, bakkalc›l›k, ayakkab›c›l›k, terzilik ve f›r›nc›l›k ile
u¤raflmaktalar. ‹çlerinde elmas ticaretiyle u¤raflan REB Baflkan› Ara Arflaviroviç Abramyan
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gibi çok zengin ve nüfuzlu ifladamlar› da var. Rusya’n›n toplumsal hayat›nda, e¤itim
kurumlar›nda, büyük ve orta ölçekli ticari kurumlar›nda, politik ve kültürel kurumlar›nda
birçok tan›nm›fl Ermeni bulunmaktad›r. Rusya’daki Ermeni diasporas›n› genel olarak
“Taflnaktsuyun” partisi yönlendirmekte. “Ramkavar” ve “H›nçak” partilerinin diaspora
üzerindeki etkileri iyi organize olmamalar› yüzünden çok zay›ft›r.  Diaspora içerisinde en
sert Türkiye aleyhtarl›¤› yapanlar Taflnaktsuyun üyeleri. Taflnaktsuyun Türkiye ile diyalo¤u
fliddetle reddiyor ve tek flart olarak sözde soyk›r›m›n Türkiye taraf›ndan tan›nmas›n› ileri
sürüyor. Ter Petrosyan döneminde etkili olamayan Taflnaktsuyun, Petrosyan’›n Türkiye’ye
karfl› nisbeten ›l›ml› politikalar› yüzünden protestolar bafllatm›fl ve Petrosyan’› iktidardan
ayr›lma¤a zorlam›flt›. R. Koçaryan dönemiyle birlikte Taflnaktsuyun Ermenistan politikas›nda
yeniden etkili bir güç haline geldi. Di¤er ülkelerde bu üç parti diaspora üzerinde etkinlik
kurmak için birbirleriyle k›yas›ya rekabet içerisindeler. Aralar›nda rekabetin olmamas›
yüzünden Rusya Ermeni diasporas› ABD’deki Ermeni diasporas› kadar aktif olarak faaliyet
gösterememekte.

Gerçekten de Rusya’daki Ermeni diasporas› Bat› ülkelerindeki Ermeni diasporas› kadar
güçlü ve organize de¤il ama bu geçici bir durumdur.4 Tüm yukar›da s›ralanan olumsuz
flartlara ra¤men, Rusya’daki Ermeni diasporas› son y›llarda oldukça aktif faaliyet
göstermeye bafllam›flt›r. 1999 itibariyle sadece Moskova’da faaliyette bulunan Ermeni
organizasyonlar›n›n say›s› 15 idi. Bunlar aras›nda özellikle 2000 y›l›nda kurulan REB sözde
Ermeni soyk›r›m›n›n Rusya taraf›ndan resmi olarak tan›nmas› ve bu konuda kanun
ç›kar›lmas› için yo¤un çal›flmalarda bulunuyor. REB Rusya’n›n de¤iflik bölgelerindeki
60’a yak›n temsilcili¤i ile diasporan›n en büyük ve en etkili organizasyonu. REB’nin
çabalar› sonucu Moskova uluslararas› Ermeni diasporas›n›n aktif merkezlerinden birisi
haline gelmifl durumda. REB hery›l 24 Nisan tarihinde  Moskova’daki Türk büyükelçili¤i
önünde Türkiye’yi protesto gösterileri ve mitingleri organize ediyor. 2000 y›l›nda REB
bünyesinde Moskova’da kurulan “Uluslararas› Ermeni Hukuk ve Politika Enstitüsü”nde
sözde Ermeni soyk›r›m›n› inceleyen araflt›rmalar, incelemeler ve makaleler yay›nlan›yor,
bu tür yay›nlar destekleniyor.

Son y›llarda Rusya’daki Ermeni diaporas› bir taraftan ülke içesindeki örgütlenme
faaliyetlerini devam ettirirken, di¤er taraftan dünya Ermenileri ile entegre olma ve ortak
politikalar yürütme çal›flmalar› da yapmakta. Haziran 2000’de Macaristan’›n baflkenti
Budapeflte’te “Avrupa Ermenileri” forumunun ikinci toplant›s›na Rusya’daki Ermeni
diasporas›n›n temsilcileri de kat›ld›lar. Forumun amac›, Rusya’dakiler de dahil olmak
üzere, bütün Avrupa’daki Ermenilerin iflbirli¤ini artt›rmak ve sözde Ermeni soyk›r›m›n›
kabul ettirmek için lobicilik çal›flmalar›nda ortak hareket stratejisi gelifltirmekti.

REB Baflkan› A. Abramyan 2002’den itibaren “Dünya Ermenileri Kongresi” (DEK) (Vsemirniy
Armyanskiy Kongres) kurulmas› amac›na dönük olarak 30’a yak›n ülkeyi ziyaret etmifl
ve bu ülkelerdeki Ermeni diasporas› temsilcileri ve devlet ileri gelenleriyle görüflmeler
yapm›flt›. Özellikle Fransa Cumhurbaflkan› Jacques Chirac ve Lübnan Devlet Bafllan›
Emil Lahut kendisini çok iyi karfl›lad›lar. Abramyan, Chirac’tan Fransa’da ofis açmalar›
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için bina sözü de alm›flt›. 6-7 Ekim 2003’te  DEK, 38 ülkeden 114 organizasyonun kat›l›m›yla
Moskova’da kurulufl toplant›s›n› yapt›.5 Toplant›ya kat›lanlar›n ço¤u konuflmalar›n› Rusça
yapt›lar. Rus televizyonlar›nda “12 milyon Ermeni birleflmeye Moskova’dan bafllad›lar”
yorumlar› yap›ld›. Asl›nda Moskova’da yap›lan dünya Ermenilerini tek çat› alt›na
toplamay› hedefleyen ilk toplant› de¤il. 1946 y›l›nda New York’ta bu amaçla bir toplant›
yap›lm›fl, ama bu toplant›y› bütün Ermeniler tan›mad›¤› için baflar›s›zl›kla sonuçlanm›flt›.6

Toplant›ya Rusya Devlet Baflkan› V. Putin, Rusya D›fliflleri Bakan› ‹. ‹vanov, Moskova
Belediye Baflkan› Y. Lujkov ve Ermenistan Cumhurbaflkan› R. Koçaryan ve her iki ülke
parlamentolar›ndan milletvekilleri kat›ld›lar. Bu toplant›dan sonra Abramyan, ayn›
zamanda DEK baflkanl›¤›na da getirildi. REB Baflkan› A. Abramyan bu kuruluflun amac›n›n
dünyadaki Ermeni diasporalar›n› tek çat› alt›nda birlefltirmek ve farkl› ülkelerdeki Ermeni
diasporalar› aras›nda yard›mlaflmay› sa¤lamak olarak aç›klad›. Abramyan’›n sözlerinde
dikkati çeken nokta ise bu yard›m›n diasporalar›n diasporalara yard›m› çerçevesinde
de¤il; devletlerin devletlere yard›m› fleklinde olaca¤›n› aç›klamas›yd›.7 DEK’nin kurulufl
ve teflkilatlanma yeri olarak Moskova’n›n seçilmesi ileride dünya Ermeni diasporas›n›n
yönetim merkezini ABD ve Fransa’dan Rusya’ya kayd›rabilir. Di¤er taraftan, bu geliflme
Rusya’n›n Ermenistan politikas›nda gelece¤e yönelik ciddi de¤ifliklikler olabilece¤i
sinyallerini de vermektedir. Nitekim, böyle büyük çapl› bir organizasyonun kurulufl
toplant›s›n›n ve idare merkezinin yeri olarak neden Erivan de¤il de Moskova tercih
edildi¤ine dair soruya, ünlü politolog MG‹MO (Moskova Devlet Uluslararas› ‹liflkiler
Enstitüsü) ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. Andranik M. Migranyan ve REB Baflkan› A.
Abramyan, “böyle yapmakla Moskova gibi dünyaca ünlü bir arenada politik onay
alma baflar›s›na ulaflt›k” fleklinde cevap vermifllerdir.8 14 Mart 2004 tarihinde yap›lan
Rusya Baflkanl›k seçimleri öncesinde, REB Baflkan› A. Abramyan imzas›yla bütün bölgesel
temsilciliklere hitaben kaleme al›nan mektupta bütün Rusya Ermenilerinin seçimlerde
V. Putin’i desteklemesi ça¤r›s› yap›lm›flt›r.9

6-8 May›s 2004 tarihinde Erivan’da sözde Ermeni soyk›r›m› konusunda “Ermeni-Rus
‹liflkilerinde Bir Faktör Olarak Soyk›r›m›n Tan›nmas› Araçlar› ve Yollar›” bafll›kl› konferans
düzenlendi. REB Baflkan› A. Abramyan konferansta yapt›¤› “Dünya Ermeni Kongresine
Düflen Görevler” bafll›kl› konuflmas›nda “Türkiye’nin diplomatik alanlarda yapaca¤›
ataklara karfl›, baflta ABD, Rusya, Fransa, Yunanistan olmak üzere di¤er ülkelerdeki
Ermeni topluluklar› s›n›rl› da olsa karfl› durabilme imkân›na sahiptir. Bunlar yaflad›klar›
ülkenin d›fl politikalar›na etki ederek hükümetlerinin adaletli bir çizgide politika yürütmelerini
sa¤layabilirler... Bugün dünyan›n bir çok ülkesinde otorite sahibi, soyk›r›m›n kabulü karar
sürecini olumlu yönde etkileyebilecek, Ermeniler ve Ermenistan’la kader birli¤i içinde
olan lobilere ve belirli imkânlara sahibiz” demifltir.10  2005 May›s›nda  REB sözde soyk›r›m
konusunda bütün Ermenilerin ortak bir noktada birleflece¤i bir karar almaya yönelik
çeflitli ülkelerden soyk›r›m uzmanlar›n› biraraya getirildi¤i bir görüflme daha organize
etmeyi planl›yor. Bu görüflmelerden ç›kacak ortak karar ve hareket plan›n›n Ermenistan
sivil toplum örgütlerine, siyasi partilerine ve devlet ileri gelenlerine teklif olarak götürülmesi
hedefleniyor.11
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Her ne kadar DEK bütün dünya Ermenilerini içine alan tek bir organizasyon olma
düflüncesiyle kurulmufl olsa da Avrupa’daki Ermeni kurulufllar›n› bünyesinde toplayan
Brüksel merkezli “Avrupa Ermenileri Assamblesi” kendi aralar›nda bir bölünmeye yol
açt›. Abramyan, DEK’nin ABD’deki Ermeni organizasyonlar› gibi güçlü ve otoriteli bir
organizasyon haline gelmesi için büyük bir ekonomik potansiyele sahip olmas› gerekti¤ini
ifade etmekte. Abramyan’a göre, ancak bu gerçekleflti¤i taktirde, Ermeni olsun olmas›n
bütün siyasi ve toplumsal örgütler için buraya üyelik ve iflbirli¤i faydal›, gerekli ve bir o
kadar da prestijli olacakt›r.12 Bu düflünceden hareketle DEK ve REB, Rusya’da ifl
çevrelerinin biraraya gelece¤i ekonomik a¤›rl›kl› organizasyonlar›n hayata geçirilmesi
için faaliyetler yap›yor.

2005 y›l› May›s ay› içerisinde DEK ile “Rusya D›fl Ekonomi Derne¤i” (Vserossiyskaya
Vneflneekonomiçeskaya Assotsiatsiya) birlikte “Uluslararas› Ekonomik Forum” organize
etmeyi planl›yor. A.A. Abramyan, Rus ifl çevrelerinin ve ifladamlar›n›n dünyaya aç›lmas›
için bir D›fl Ekonomi Derne¤i kurulmas›n›n ve geliflmesinin fikir öncülü¤ünü de yap›yor.
Amaç Rus ifl çevreleriyle dünyan›n önde gelen ifl çevreleri ve organizasyonlar› aras›nda
güvenli organik ba¤lar kurmak. Bir baflka amaç ise Ermeni ifl çevrelerini ve Ermeni
ifladamlar›n› uluslararas› ifl çevrelerinin yap›lanmas›na dahil etmek.13 Bu amaca dönük
olarak Rusya-Arjantin, Rusya-Güney Kore Ekonomik ‹flbirli¤i Dernekleri kurulmufl durumda.14

Rusya-Fransa ve Rusya-‹talya Ekonomik ‹flbirli¤i Dernekleri kurulma aflamas›nda. Rusya-
Brezilya Ekonomik ‹flbirli¤i Derne¤i ise planlananlar aras›nda. Daha sonra ise di¤er önemli
ülkeler ile Rusya aras›nda bu tür organizasyonlar›n kurulmas› planlan›yor. BDT ülkelerinde
de bu tür bir yap›lanmaya gidilmesi hedefler aras›nda. Abramyan kat›ld›¤› toplant›larda
bu konunun önemine ve Ermeni ifladamlar›n›n bu organizasyonlara kat›lmas›n›n
ehemmiyetine dikkat çekiyor.15

Neyaz›k ki Türkiye’nin, dünyan›n en çok Ermeni nüfusunu bar›nd›ran ülkesi Rusya’da
soyk›r›m iddilar›n› çürütme konusunda gösterdi¤i çabalar yetersiz. Türkiye’nin Moskova
Büyükelçili¤i’nin internet ortam›nda web sayfas› bile bulunmamakta. Buna karfl›l›k Rusya
Ermeni diasporas›n›n çok iyi bir flekilde düzenlenmifl ve enformasyonla donat›lm›fl birçok
web sayfas› bulunmakta. Rusya’da, iki ülke iliflkilerinin krize girdi¤i anlarda Ermeni soyk›r›m›
iddias›n› ortaya dökmek için pusuda bekleyen Türkiye karfl›t› çevreler var. Bu çevreler
zaman zaman bu konuyu dile getirme yolunda çaba sarfediyorlar. Onlar›n bu çabalar›n›n
tam baflar›ya ulaflmas›n› engelleyen ise hiç flüphesiz son 15 y›ld›r h›zla artan ekonomik
iliflkilerin siyasi iliflkilere yapm›fl oldu¤u olumlu katk›.

Ermeni diasporas› Rusya’da yaflayan Kürt diasporas› ile de iflbirli¤i yapmaya çal›flmaktad›r.
Bunun en önemli nedenlerinden biri de Türkiye’ye karfl› yapt›klar› propaganda için
onlar›n deste¤ini almak veya bu amaçla onlar› bir araç olarak kullanmakt›r. Ermeni
diasporas› sözde soyk›r›m propagandas› yan› s›ra Kürtlerin Türkiye’ye aleyhine faaliyetlerinin
de savunuculu¤unu yapmaktad›r. Ermeni diasporas›, özellikle Türkiye-Rusya iliflkilerinin
hassas noktas› olan “Çeçen” veya “Kürt” sorunlar›n›n iki ülke aras›nda krize yol açt›¤›
zamanlarda sözde soyk›r›m konusunu gündeme getirmekte. Rusya Federasyonu
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parlamentosunun alt kanad› Duma, afl›r› milliyetçi Rusya Liberal Partisi (LDPR) milletvekili
Aleksey Mitrofonov’un haz›rlad›¤› “Bat› Ermenistan’da 1915-1922’de Ermeni halk›
soyk›r›m›n›n k›nanmas› hakk›nda” bildiriyi 14 Nisan 1995 tarihinde kabul etmiflti.16 Ancak
Duma’n›n bu çabas› Devlet Baflkan› ve hükümet nezdinde kabul görmedi. Bu karar›n
dikkat çekici bir yönü de 1994-1996 aras›ndaki birinci Rus-Çeçen savafl›na denk
gelmesidir. Bu savafl esnas›nda Rusya’da Türkiye’nin Çeçen ayr›l›kç›lara yard›m etti¤i
yönünde yayg›n bir inanç vard›. PKK’n›n Moskova’daki faaliyetleri de bu y›llarda oldukça
artm›fl ve iki ülke aras›nda kriz sebebi olma¤a bafllam›flt›.

Türkiye-Rusya iliflkilerinde Ermeni sorunu 2001 y›l›nda yine gündeme geldi. 2001 y›l›
bafl›nda, yine A. Mitrofanov öncülü¤ünde LDPR milletvekilleri sözde soyk›r›m› tan›ma
yönünde bir karar almak için Duma’ya bu konuda bir taslak getirdiler. Ancak, Duma
Uluslararas› ‹liflkiler Komitesi Baflkan› Dimitriy Olegoviç Rogozin’in çabalar›yla taslak
hakk›nda görüflme önerisi Duma gündeminden daha görüflülmeden ç›kart›ld›. Rogozin
Duma’da yapm›fl oldu¤u konuflmas›nda “Bazen bizde öyle durumlar oluyor ki sorunlar›n
burada görüflülmesi, teklif edilen taslak kabul edilmese bile, kötü sonuçlar do¤urabiliyor.
Biz zaten 1995 y›l› 14 Nisan›nda Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Ermenilerin yokedilmesini
elefltiren bir karar ald›k. Bana öyle geliyorki yine ayn› durumla karfl› karfl›yay›z. Ayn›
pozisyonun bugün de tekrarlanmas› gerçekte hiç kimseye bir fayda getirmeyecektir.
Bu yüzden komisyonumuz konunun Duma gündeminden ç›kar›lmas›n› talep etmektedir”
sözleriyle tepkisini dile getirdi.17 Türk bas›nda, konunun bu flekilde sonuçlanmas›nda
Kremlin’in müdahalesinin büyük rolü oldu¤u fleklinde yorumlar yap›ld›.18 Bu tasla¤›n
1995’te kabul edilen bildiriden fark›, içeri¤inde Türkiye’nin soyk›r›m suçundan uluslararas›
mahkemede yarg›lanmas› ve ma¤durlara tazminat ödenmesi tekliflerini içermesiydi.
Kabul edilmesi durumunda Türk-Rus iliflkileri onar›lamaz bir yara alacakt›.

25 Nisan 2001 tarihinde Duma’da sözde Ermeni soyk›r›m›n› anmak için bir dakikal›k sayg›
duruflu yap›ld›. Sayg› duruflu yap›lmas› önerisi iktidar partisi “Yedinstvo” (Birlik) ve “Yug
Rossii” (Rusya’n›n Güneyi) milletvekillerinden gelmiflti. Yedintsvo Partisi ad›na söz alan
V.K. Sohov “Sadece Ermeniler de¤il, bütün bar›flsever ve dost halklar bu gün soyk›r›mda
ölen Ermenileri an›yorlar” sözleriyle sayg› duruflu yap›lmas› teklifini dile getirmiflti.19 Bilindi¤i
gibi, 23 Nisan 2001’de Çeçen militanlar ‹stanbul’da Swissotel’i basarak içeridekileri rehin
alm›fllard›. Daha öncesinde de 15 Mart 2001’de Çeçen militanlar bir Rus uça¤›n›
‹stanbul’dan Suudi Arabistan’a kaç›rm›fllard›. Bütün bu geliflmelerden sonra Duma,
sözde Ermeni soyk›r›m›nda ölenlerin an›s›na bir dakikal›k sayg› durufluyla Türkiye’ye
tepkisini göstermifl oluyordu.

Ekim 2002’de Çeçen militanlar›n Moskova’da gerçeklefltirdikleri “Nord-Ost” tiyatro
bask›n› ve sonras›nda Türk bas›n›n›n olaya Rusya’y› elefltiren yaklafl›m› üzerine Ermeni
sorunu üstü kapal› bir flekilde de olsa Rus yetkililer taraf›ndan dile getirildi. Türk bas›n›nda
Rusya’y› Çeçenistan’da “soyk›r›m” yapmakla suçlayan yorumlar üzerine Rusya’n›n
Ankara Büyükelçisi Aleksandr Lebedev oldukça sert ifadeler içeren aç›k bir mektup
yay›nlad›. Mektupta Türk bas›n›n› “ikiyüzlülükle” suçlayan Lebedev, “soyk›r›m terimini
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bu bölgede kullan›rken oldukça dikkatli olmak gerekir” sözleriyle üstü kapal› bir flekilde
sözde Ermeni soyk›r›m›n› ima ederek asl›nda diplomatik bir biçimde uyar› yap›yordu.20

Türkiye’ye müzakere tarihi verilen 17 Aral›k 2004 AB zirvesi öncesinde, Avrupa’daki
Ermeni diasporas›na ba¤l› organizasyonlar Brüksel’de Türkiye’ye tarih verilmemesi için
protesto gösterileri yapt›lar. Gösterileri Fransa Ermeni Milli Komitesi, Taflnaktsuyun ve
Ramkavar Partileri organize etmiflti. 11 ülkeden yaklafl›k 10 bin kifli gösterilere kat›ld›. ‹lk
defa Rusya Ermeni diasporas›ndan bir heyet, REB ve DEK’nin organizasyonuyla bu
protesto gösterilerine ifltirak etti. Gösterilerde REB-DEK temsilcisi olarak Rusya Ermeni
diasporas› ad›na konuflan akademik G. Agayan, “Türkiye Bat› Ermenistan’da
gerçeklefltirilen soyk›r›m› kabul edip bunu bir suç olarak addetmedikçe Rusya Ermenilerinin
Türkiye’nin AB’ne al›nmas›n› kabul edilemez bulduklar›n›” bildirdi.21

Rusya’daki Ermeni diasporas›n›n Türkiye aleyhindeki propoganda faaliyetleri sözde
Ermeni soyk›r›m›n›n 90. y›l› münasebetiyle daha da artm›fl durumda. 18 Mart 2005
tarihinde Tümen Eyaleti Tobolsk flehrinde “Tobolsk’taki Ermenistan” ad›yla sözde Ermeni
soyk›r›m›n›n 90. y›ldönümü ile Ermeni alfabesinin 1600. y›l›n› anma sergisi düzenlendi.
Sergiye Tobolsk müzesi destekte bulundu. Voronej Devlet Üniversitesinde 28 Mart 2005
tarihinde “Ermenistan’›n Yeniden Do¤uflu” adl› sözde soyk›r›m›n 90. y›l›n› anmak için bir
sergi organize edildi.

Tula flehrinde  diasporan›n maddi deste¤iyle Rus-Ermeni dostlu¤unu simgeleyen “Haçkar”
an›t› dikildi.22 DEK’nin 2003 y›l›ndaki kurulufl toplant›s›nda al›nan karar gere¤i Rusya
Ermeni diasporas› Erivan’da Çar I. Petro ad›na heykel dikme çal›flmalar› yap›yor.
Masraflar› Moskova, Kostroma ve Lipetsk flehri Ermenileri karfl›layacak.23 Rusya Ermeni
diasporas›n›n önemli bir k›sm› ülkenin güneyindeki Krasnodar (Kuban) bölgesinde
yaflamakta. 5 Aral›k 2004’te Krasnodar’da yap›lan yerel seçimlerde  de¤iflik bölgelerden
REB’nin destekledi¤i 30’dan fazla aday seçimleri kazanarak yerel meclislere girdiler.24

22 Mart 2005 tarihinde Krasnodar Eyaleti’nin Novorossiysk flehrinde Rus Kazaklar› ile
Ermeniler aras›nda çat›flma meydana geldi. Olay›n duyulmas› ile bir anda flehirde
gerginlik had safhaya ulaflt›. fiehirdeki Ermeniler 24 Nisan tarihinde sözde Ermeni
soyk›r›m›n›n 90. y›ldönümünü Novorossiysk Türk Konsoloslu¤u önünde büyük protesto
gösterileriyle anmak için haz›rl›klar yap›yorlar. Ermeni kaynaklar› bu olaylar›n, protesto
gösterilerinin yap›lmas›n› engellemek isteyen üçüncü bir güç arac›l›¤›yla provoke
edildi¤ini iddia ediyorlar.25

23 Mart 2005 tarihinde Rusya Devlet Baflkan› V. Putin Ermenistan’›n baflkenti Erivan’a
çal›flma ziyaretinde bulundu. Putin’in bu ziyareti Ermenistan’a yapt›¤› dördüncü ziyaret.
‹lk ziyaretini Baflbakan s›fat›yla 27 Ekim 1999’da gerçeklefltirmiflti. 2001 ve 2002 y›llar›nda
ise Rusya Devlet Baflkan› s›fat›yla Ermenistan’a ziyaretler yapm›flt›. Putin 15 Eylül 2001’deki
Ermenistan’› resmi ziyaretinde Erivan’daki “Tsitsernakabed” soyk›r›m an›t›n› ziyaret ederek
çelenk b›rakm›flt›. Ancak son ziyaretinde  soyk›r›m an›t›n› ziyaret etmedi.

E R M E N ‹  D ‹ A S P O R A S I  V E
T Ü R K ‹ Y E - R U S Y A  ‹ L ‹ fi K ‹ L E R ‹



11

REB Baflkan› A. Abramyan Erivan’da düzenlenen bir bas›n toplant›s›nda 17-19 Nisan
2005 tarihlerinde Brüksel’de Ermeni diasporas› temsilcileri ile dünyaca ünlü bilimadamlar›
ve uzmanlar›n kat›laca¤› “Soyk›r›m: ‹nsanl›¤a Karfl› ‹fllenen Suç” ad›yla bir yuvarlak masa
toplant›s› düzenlenece¤ini aç›klad›. Bu çerçevede foto¤raf sergisi, belgesel film gösterimi
ve yeni kitaplar›n tan›t›m› da planlanmakta. Yabanc› bas›n ise sözde Ermeni soyk›r›m›n›
anlatan makale ve yaz›larla beslenecek. Abramyan, baz› Rus siyasi partileri ile Brüksel,
Paris, Jenova ve Londra’da sözde Ermeni soyk›r›m›n› incelemek için ofis aç›lmas›
konusunda anlaflt›klar›n› da bildirdi. Ayn› toplant›da Abramyan, “Moskova’da Zafer
Park›’n›n merkezinde Ermeni soyk›r›m› kurbanlar›n› an›s›na bir an›t dikmek istiyoruz. Bu
tirajik tarih hem Duma hem RF Güvenlik Konseyi binalar›nda an›lacak. Önde gelen Rus
TV kanallar›nda aç›k oturumlar organize edilecek” aç›klamas›n› da yapt›.26 Moskova’n›n
merkezine böyle bir an›t dikilmesi ve Rus kamuoyunun tek tarafl› bir enformasyon
ya¤muruna tutulmas› hiç flüphesiz Türkiye-Rusya iliflkilerini çok kötü etkileyecektir.

Ermeni diasporas› zaman zaman Rusya’y› iliflkilerin çok iyi olmas›na ra¤men Ermeni
sorununa yeterince sahip ç›kmamakla elefltiriyor. “Bütün Rusya Ermeni Kongresi” 28
Mart 2001 tarihindeki toplant›dan sonra yay›nlad›¤› deklarasyonda Rusya’y› Ermenistan
ve Da¤l›k Karaba¤a uygulanan boykotu kald›rmak için çaba göstermemekle, devlet
kat›nda 1915-1923 Ermeni soyk›r›m›n› kesin bir dille k›namamakla, Azerbaycan’da
Ermenilere yap›lm›fl olan sald›r›lar hakk›nda kesin bir aç›klama yapmamakla ve 1918
Brest-Litovsk Anlaflmas› ile 1921 Moskova Antlaflmas›n› politik olarak kriti¤e tabi tutmamakla
elefltirmiflti.27

Rusya Ermeni diasporas› Güney Kafkasya’da bir “Rusya-Bat›” çat›flmas›n›n ya da “Rusya-
ABD” rekabetinin Ermenilerin ve Ermenistan’›n zarar›na olaca¤› düflüncesinden hareketle
bu bölgede “Rusya-ABD” ortakl›¤› ya da “Rusya-Bat›” birlikteli¤i düflüncesinin geliflmesini
destekliyor. Bu yaklafl›ma göre, Türkiye ve Azerbaycan, Rusya-Bat› çat›flmas›n› ç›karlar›
için oldukça iyi kullanmaktad›rlar. Özellikle 20. yüzy›l, Türkiye’nin Rusya-Bat› çat›flmas›n›
çok iyi bir flekilde kendi ç›karlar› için kulland›¤› bir dönem olmufltur. Tüm bu sebeplerden,
eski SSCB etki alan›ndaki çat›flmalara Rusya-ABD rekabeti ve çat›flmas› yönünden
bakmak tamam›yla Türkiye ve Azerbaycan’›n ç›karlar›na hizmet etmektedir.28 “Rusya-
Bat›” birlikteli¤inin ya da özellikle “Rusya-ABD” ortakl›¤›n›n mevcut durum itibariyle
gerçeklikten ne kadar uzak oldu¤u göz önüne al›n›rsa diasporan›n bu düflüncesi sadece
bir temenni olmaktan öteye geçmiyor.

Rusya ile Ermenistan aras›ndaki iliflkiler stratejik ortakl›k seviyesinde yürütülmekte.
Ermenistan Rusya’y›, hem Türkiye’ye hem Azerbaycan’a karfl› siyasi, askeri ve ekonomik
deste¤i ve orta¤› olarak görmekte. Gürcistan, Ukrayna ve K›rg›zistan’daki “kadife
devrimlerden” sonra Rusya, bu ülkelerin Bat› ve ABD ile h›zlanan yak›nlaflma sürecinden
dolay› tedirginlik duymakta. Ermenistan bir anlamda Güney Kafkasya’da Rusya’n›n
son kalesi durumunda. Ermenistan’› gözden ç›karmak veya kaybetmek Rusya’n›n
Kafkasya politikas›n›n büyük yara almas› demek olacakt›r. Bu yüzden Rusya Ermenistan
ile iliflkilerini en üst seviyede tutmaya özen gösteriyor. Ermenistan ile ba¤lant›s›n› Gürcistan
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üzerinden gerçeklefltiren Rusya, Gürcistan’daki üslerini kapatmay› geciktirmeye devam
ediyor. Ermenistan ile ba¤lar›n› koparmamas› ‹ran ile iflbirli¤ini de güçlendiriyor. Rusya
di¤er taraftan, Ermenistan ile olan çok yak›n iliflkilerine ve Ermeni diasporas›n›n tüm
bask›lar›na ra¤men Türkiye ile iliflkilerini dengede tutmaya ve sözde soyk›r›m iddialar›n›
resmi olarak kabul etmemeye de özen gösteriyor. Ancak bu durum, Rusya’n›n Türkiye’nin
tezlerini destekledi¤i anlam›na da gelmiyor.

Türkiye, geliflen Rusya-Ermenistan iliflkilerinden oldukça rahats›zl›k duyuyor. Türkiye ile
Ermenistan aras›nda diplomatik iliflki olmad›¤› için birbirlerinde büyükelçilikleri
bulunmamakta. Ermenistan’›n Türkiye ile ilgili ifllemleri Rusya’n›n Ankara Büyükelçili¤i
üzerinden yürütülüyor. Türkiye’nin Ermenistan ile ilgili konsolosluk ifllemleri ve siyasi diyalog
çal›flmalar› ise Türkiye’nin Moskova Büyükelçili¤i üzerinden yürütülüyordu. Türkiye,
Gürcistan D›fliflleri Bakan› Salome Zurabiflvili’nin 2005 Mart ay›ndaki Ankara ziyareti
öncesi, Ermenistan ile tüm ba¤lant›lar›n› Tiflis’teki büyükelçili¤i üzerinden yapma karar›
ald›. Hernekadar bu karar›n al›nma sebebi Tiflis’teki büyükelçili¤in Moskova’ya göre
daha ifllevsel konumda olmas› olarak aç›klansa da, as›l sebep Türkiye’nin Rusya-
Ermenistan aras›ndaki çok yak›n iliflkilerden rahats›zl›k duymas›.29

Türkiye’nin Rusya ile son y›llarda geliflen ikili iliflkileri Rusya’y› Türkiye için çok önemli ticari
ortak haline getirdi. Ekonomik iliflkilerden güç alan siyasi iliflkilerde de son zamanlarda
büyük bir yak›nlaflma ve ilerleme var. ‹ki ülke terörle mücadeleden Avrasya co¤rafyas›nda
ortak hareket etmeye kadar bir çok alanda iliflkilerini gelifltiriyorlar. Rusya Devlet Baflkan›
V. Putin’in son Türkiye ziyareti geçen 15 y›lda iliflkilerin ne kadar çok yol ald›¤›n› aç›k bir
flekilde gözler önüne serdi. ‹liflkiler bu duruma kolay gelmedi. Çeçen ve Kürt sorunu gibi
çok ciddi s›navlardan geçti. Rusya, yak›n zamanda sözde Ermeni soyk›r›m›n› aç›kça
tan›mak gibi Türkiye’yi karfl›s›na alacak bir hatay› göze alamaz. Ermeni diasporas›n›n
bütün çabalar› yukar›da da belirtti¤imiz gibi sonuç vermedi. Ancak bu durum sürekli
olmayabilir. ‹liflkilerin bozulmas›, kesilmesi veya sekteye u¤ramas› halinde Ermeni diasporas›
bu durumdan istifade ederek Rusya’n›n Türkiye’yi zor durumda b›rakacak bir karar
almas›n› sa¤layabilir. Gittikçe Rusya’da say› olarak artan, politik ve mali güç olarak da
güçlenen bir Ermeni diasporas› iki ülke iliflkilerin bozabilecek kapasiteye ulaflabilir. 1990’l›
y›llarda say› ve güç olarak daha az olan ama iyi organize ve politize olmufl Rusya Kürt
diasporas›n›n iki ülke iliflkilerinde yaflatt›¤› sorunlar hat›rlan›rsa, ayn› durumun Ermeni
diasporas› ile gerçekleflme ihtimali vard›r.

Türkiye, ekonomi diplomasisini kullanarak 1990’l› y›llar›n sonunda Kürt sorununda Rusya
ile iliflkilerini tehlikeye atmadan anlaflma baflar›s›n› göstermifl ve Öcalan’›n Rusya’dan
s›¤›nma hakk› almas›n› engeleyebilmiflti. Ayn› yöntemi gerekti¤inde “Ermeni sorunu”
konusunda da kullanmal›d›r. Bunun için Türkiye’de yat›r›m yapmak isteyen Rus flirketlerine
kolayl›klar sa¤lanabilir, onlara ihalelerde öncelik verilebilir. Türkiye’nin enerji altyap›s›n›n
inflaas›nda Rus firmalar›na öncelik tan›nabilir. Ayr›ca silah ve askeri malzeme al›m›nda
Rus flirketlerinin teklifleri de¤erlendirilebilir. 2000 y›l›nda Türkiye-ABD iliflkileri, “Ermeni
soyk›r›m›” karar tasar›s› sebebiyle gerilimli bir döneme girdi¤inde Rusya bu durumu kendi
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ç›karlar› için kullanmakta gecikmemiflti. Bilindi¤i gibi Rusya uzun bir süredir askeri amaçl›
“Erdo¤an” helikopterlerini Türkiye’ye satmay› düflünüyor. Rusya, di¤er teklif veren
ülkelerden farkl› olarak helikopterlerin üretim lisans›n› da vermeyi planl›yor. 23 Ekim
2000’de gerçekleflen Rusya Baflbakan› M. Kasyanov’un Türkiye ziyaretinin, sözde Ermeni
soyk›r›m›n›n tan›nma ihtimali yüzünden ABD-Türkiye iliflkilerinin gergin oldu¤u bir döneme
rastlamas›n›n kendisine an›msat›lmas› üzerine, Rusya’n›n Ankara Büyükelçisi Aleksandr
Lebedev “ABD ile soyk›r›mda de¤il helikopter sat›fl› gibi iflbirli¤i alanlar›nda yar›flmaktan
yanay›z” ifadelerini kullanm›flt›.30

Türkiye, Ermeni diasporas›n›n Rusya’da sürdürdü¤ü Türkiye aleyhindeki faaliyetlerini
engellemek ve kendi lehine kamuoyu oluflturmak için vakit geçirmeden diplomatik
ata¤a kalkmal›d›r. Bu konuda oldukça geç kal›nm›flt›r. Türkiye sözde soyk›r›m› “reddetme”
politikas›na devam ede dursun, Ermeni diasporas› neyaz›kt›r ki baflar›l› bir “ikna” etme
politikas› gütmektedir. Geçen y›llar reddetmenin yeterli olmad›¤›n› bir çok örnekle
aç›kça gösterdi. Türkiye’nin ikna etmek için bekleyecek zaman› art›k kalmam›flt›r. Bunun
için Türkiye’de ve dünyan›n çeflitli ülkelerinde bas›lm›fl Ermeni soyk›r›m›n› bilimsel olarak
çürüten bütün eserler Rusçaya çevrilmeli ve bu eserler Rusya’daki bütün kütüphane
ve akademik kurumlara gönderilmelidir. Önde gelen Rus üniversite ve enstitülerinde
sergiler, konferanslar, seminerler organize edilmelidir.
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Konunun akademik aç›dan ele al›nmas› için bir Rus üniversitesi bünyesinde veya
ba¤›ms›z, devlet deste¤iyle, “Türkiye Araflt›rmalar› Merkezi” kurulmal›d›r. Bu merkezde
henüz tam olarak incelenmemifl Rus ve Türk arfliv belgeleriyle Ermeni sorununa ›fl›k
tutulmal›d›r. Rus akademik çevreleriyle sorun enine boyuna tart›fl›lmal›, Türkiye’nin bu
konudaki görüflleri anlat›lmal›d›r. Türkiye’nin hakl›l›¤› bu merkez bünyesinde yay›nlanacak
bilimsel yay›nlarla Rus kamuoyuna duyurulmal› ve böylece Ermeni diasporas›n›n
enformasyon tekeline son verilmelidir. Rusya e¤itim kurumlar›ndaki Türk dil, kültür, tarih
ve edebiyat›n› ö¤reten bölümlere destek sa¤lanmal›d›r. Rus ve Türk arflivlerinde araflt›rma
yapmak isteyen akademik kifliler desteklenmeli ve onlara kolayl›klar gösterilmelidir.
Türkiye’nin Moskova Büyükelçili¤i ülkemize yak›fl›r bir web sayfas›na kavuflturulmal› ve
bu sayfada özel bir bölüm Ermeni soyk›r›m› iddialar›n› çürüten Rusça makalelere,
yorumlara ve elektronik ortamdaki inceleme, rapor ve kitaplara ayr›lmal›d›r.

ABD’deki yaklafl›k 1 milyonluk, Fransa’daki 500 bin kiflilik Ermeni diasporas› her y›l 24
Nisan öncesi Türkiye’ye s›k›nt› ç›karmakta ve uluslararas› arenada zor durumda
b›rakmakta. Bütün bunlara e¤er 2,5 milyonluk Rusya’daki Ermeni diasporas› da eklenirse
durum Türkiye aç›s›ndan daha da zorlaflacakt›r. Bunu engellemek için geç kal›nm›fl
de¤ildir. Türk-Rus iliflkilerindeki mevcut konjuktur ise hiç olmad›¤› kadar bunun için
uygun ortam› sa¤lamaktad›r.
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