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Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı İmparatorluğu’nda yaklaşık 2,2 milyon Ermeni yaşıyordu. Bu nüfus 
özellikle İstanbul ve Türkiye’nin doğusundaki altı vilayette (vilayet-i sitte) yoğunlaşmıştı. 19. yüzyılın 
sonlarından itibaren ve II. Abdülhamit döneminde Ermeniler, katliamların ve zulmün hedefi oldular. 
İmparatorluk içinde siyasi partiler kurup, bir direniş örgütlendiler. 1908 yılında yaşanan anayasal devrim, 
Ermenilere rejimin değişeceğine dair bir umut verdi. 

Ancak 1914’te patlak veren savaş ve Jön Türk hükümetinin yüzünü milliyetçiğe dönmesi sonucunda, 
İttihat ve Terakki Cemiyeti yönetiminin azınlıklara karşı tehdidi giderek arttı. İmparatorluk bir kez daha 
“Avrupa’nın hasta adamı” haline gelmişti. 

24 Nisan 1915 günü, Osmanlı başkentinde yaşayan yüzlerce önde gelen Ermeni (siyasetçi, doktor, avukat, 
gazeteci, sanatçı) tutuklandı ve Haydarpaşa Garı’ndan Anadolu’ya doğru sürüldü. Sonraki aylarda, dahiliye 
nazırı Talat Paşa tarafından vali ve mutasarrıflıklara tehcir emirleri gönderildi. Ermeniler yola koyuldular; 
bu yolda ya katledildiler ya da gerçek bir açık hava ölüm alanı olan Mezapotamya çöllerine kadar yürümeye 
zorlandılar. Mallarına sistematik olarak el konuldu.

Ermenilerin tarihi beşiği, 1915 ve 1917 yılları arasında neredeyse tüm nüfusunu kaybetti. Bu nüfusun 
yarısından çoğu imha edildi, sağkalanların çoğunluğu ise sürgüne mahkûm oldu. 

TARIHÇE
.



20 Nisan 2014, Pazar

Marsilya’dan 
gelen Air 

France uçagi 
Istanbul’a indi.
.
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Brigitte Balian ve Varoujan Artin 
Türkiye’ye ilk defa ayak basiyor.

ok

next! 
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ok

next! 

Dikkat dikkat

       Bay

    Fischer 
danismadan 

bekleniyorsunuz
..

Tekrar ediyorum

..
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Birkaç gün 
önce, Marsilya 
Saint-Antoine 

mahallesi. 

Oo kimler 
gelmis!

Varu! Uzun zaman 
oldu görüsmeyeli! 
Anlat bakalim ne 

âlemdesin?

Korkmuyor 
musun peki?

Bu pazar
Brigitte’le Türkiye’ye

gidiyoruz.

Saçmaliyorsun?!

Geçen
sene olsa...

gitmek istemezdim. 
Ama bugün gidip

o topraklari 
gözlerimle görmek 
istiyorum. Elli dört

yasindayim.

Hmm, 
haklisin...
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Aslinda oraya babamla 
gidebilmeyi isterdim. 
Ama artik gidecek 

hali kalmadi.

Peki madem... 
Dikkatli ol 
Varu. Çok 
dikkat et.

Amcamin dedigine 
göre orada bagira 
bagira etrafa ates 

ediyorlarmis..

Vahsi onlar, 
biliyorsun  
sen de.

Bu sefer gitmek için
güzel bir nedenim var.
Bir sergi yapacagim.

Hmmm

“Nerede o
Ermeniler

???”
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