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1923 Türkiye-Yunanistan Mübadelesinin tartışıldığı bu konferansta ben, mübadele üzerine 
pek az bilgiye sahip biri olarak, konuya biraz uzak ve biraz farklı bir açıdan yaklaşacağım. Os-
manlı’da mübadele fikrinin ilk defa dile getirildiği ama resmi olarak hayata geçirilmediği üç 
örneği kıyaslayacağım. Bu örnekler sayesinde, nüfus mübadelesinin zorunlu ve gerekli bir hale 
geldiği milliyetçilik meselelerine, bu bağlamda nüfus ve toprak tartışmalarına göz atmış olaca-
ğım. Belki bu sayede 1923 Mübadelesi’ni Osmanlı bağlamında daha iyi tartışabiliriz diye umut 
ediyorum.

Ele alacağım üç örnek sırasıyla Lübnan, Ermenistan ve Makedonya’dır. Bu örnekleri ince-
lerken, mübadele fikrinin hem tarihsel köklerini, hem de süreklilik ve gelişimini gözlemleme 
şansımız olacak; ama ayrıca bu üç olayı bir kıyaslamaya tabi tutma şansımız da olacak. 

Neden bu üç örnek? Bir tarihçi olarak, ama özellikle Osmanlı’da nüfus ve milliyetçilik ilişkisi-
ni inceleyen bir yakın dönem tarihçisi olarak, Osmanlı’da mübadelenin dillendirildiği üç vakayı 
kıyaslamanın bize hem Osmanlı millet meselesini, ve hem de bir bütün olarak milliyetçi zih-
niyeti, mübadeleyi bir çözüm olarak sunan milliyetçi zihniyeti anlamamıza yardım edeceğini 
düşünüyorum. Çünkü, nüfus mübadelesi modern milliyetçiliğe içkin bir fenomendir; onun dı-
şında ve istisnai gerçekleşen bir fenomen değildir. Bunun nedenlerine bu kısa sunumda girmek 
mümkün değil, ancak bir iki cümleyle belirtmek gerekirse... Benim düşünceme göre, modern 
milliyetçilik, argümanlarını nüfus üzerinden, nüfusun büyüklüğü, coğrafi yayılımı ve nisbi oranı 
üzerinden şekillendiren bir ideolojidir. Bir nüfus ideolojisidir, nüfus adına ve nüfus için hareket 
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eden siyaset yapma biçimidir. İste bu yüzden, mübadele (gönüllü, gönülsüz, resmi ya da gayri 
resmi, ani veya zamana yayılmış bir biçimde) milliyetçiliğe içkindir. Şimdi üç örneği incelerken 
zaten göreceğiz: 1923’ten çok önce, ve hatta 1914 Bulgaristan-Osmanlı mübadelesinden de 
çok önce, mübadele fikrinin dolaşıma sokulduğunu göreceğiz. 

Lübnan-Ermenistan-Makedonya örneklerini incelerken bir kıyaslamaya da tabi tutacağım. 
Lübnan örneğini başarılı örnek olarak ele alacağım. Bazı Lübnan uzmanları Lübnan’ı kötü bir ör-
nek, kötü bir tecrübe olarak değerlendirirler; mesela Michael Hudson “nazik dengeler üzerine 
inşa edilmiş istikrarsızlık cumhuriyeti” diye tarif ederek, Lübnan’da kimliklerin politikleştirilme-
sinden dolayı tarihi boyunca birçok sivil çatışma yaşadığına işaret eder. Bu eleştiriler bir noktaya 
kadar haklılık payı içermekte ama Lübnan’ı tarihsel ve coğrafi bağlamına oturttuğumuzda farklı 
bir değerlendirmeye yönelebiliriz. Osmanlı tarihine dönüp baktığımızda ve milliyetçilik boğaz-
laşmalarından nasibini alan bölgeleri göz önüne getirdiğimizde, Lübnan’ın bugüne kadar dahi 
etnik dinsel çeşitliliğini ve kompozisyonunu (demografik ağırlıklar değişse bile) koruduğunu gö-
rürüz. İkinci örnek olarak işleyeceğim Ermenistan örneği buna delildir. Zaten bu yüzden Ermeni 
örneğini, trajik ve başarısız bir örnek olarak ele alacağım. Son örnek ise, Makedonya olacak. 
Makedon örneğini yarı-başarılı bir örnek olarak kabul ediyorum. Makedonya, ne Lübnan gibi 
100 yıl öncesi dokusunu korumakta ama ne de Ermeniler gibi Anadolu’dan topyekûn sürülmüş 
ve yok oluşa uğramışlardır. 

Başarılı, yarı-başarılı ve başarısız gibi değerlendirmelerimi aslında bir tez olarak ileri sürmü-
yorum. Yani bir analitik tanımlama kaygısından daha çok, mübadele fikrinin telaffuz edildiği 
örnekleri anlamamıza ve mübadelesiz de bazı iyi örneklerin yaşandığını daha iyi anlamamıza 
yarar sağlayacak bir araç olarak kullanıyorum. 

Peki Osmanlı doğusunun Ermenilerden arındırılması ve Makedonya’nın homojenleşmesi ile 
sonuçlanan örneklere ters olarak, neden Lübnan etnik-dinsel çeşitliliğini -az ya da çok- koru-
muştur?

Bunun en önemli nedeni -sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim- politik yetkenin farklı et-
nik-dinsel gruplar arasında -eşit ve istenen düzeyde olmasa bile- kota ile paylaşılmasıdır. 

Ancak bu fikre, aralarında mübadele fikri de dahil birçok fikir, proje ve uygulama sonunda 
varıldı. Genelleştirmek gerekirse, beş temel nedenden bahsedilebilir, ki diğer Osmanlı milli-
yetçiliklerinde de benzeri olan nedenlerdir: Büyük ölçekli savaş; lokal dengelerde alt-üst oluş; 
yerli halkın silahlanması, silahlandırılması ve politize olması (milliyetçileşmesi); sivil savaş ve/
ya katliamla sonuçlanan yerel unsurlar arasında nefret artışı ve büyük güçlerin müdahalesi. 
Aslında bu neden sıralaması bir nebze kronolojik bir sıralamadır. Ancak, bu aşamaların birden 
fazla kez tekrarlandığı, sıralamanın değiştiği, ve en önemlisi de Büyük Güçler’in son aşama diye 
konulmasına rağmen aslında her aşamada olduğu belirtilmelidir. En sona koymamın bir nedeni, 
kalıcı bir barış sağlanmasında Büyük Güçler’in onayının, katkılarının tartışılmaz olduğuna vurgu 
yapmak istememdir. Lübnan’a ait bu kronolojik sıralama diğer bölgesel milliyetçilik sorunların-
da da farklı sıralama ile görülür.

Sorun gerçekten de Osmanlı’daki diğer problemler gibi büyük ölçekli bir savaşı takiben or-
taya çıkmıştır (Osmanlı-Rus Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, ancak Balkan Savaşı bir istisnadır). 
Bilindiği gibi ilk kez Muhammed Ali Paşa’nın Lübnan bölgesi dahil birçok bölgeyi ele geçirmesi 



90. YILINDA TÜRK-YUNAN ZORUNLU NÜFUS MÜBADELESİ YENİ YAKLAŞIMLAR, YENİ BULGULAR36

ve bir süre sonra Nizip’te Osmanlı güçleriyle savaşa girişmesi yerel güç dengelerini alt üst eder, 
ama özellikle Lübnan’dakileri. Savaş öncesi yerel dengelerin etnik ve dinsel karakterde oldu-
ğunu söylemek zordur. Muhammed Ali Paşa gibi Fransa da Marunileri desteklerken, İngilizler 
çoğu Dürzü olan mukataa sahiplerini destekledi. Savaşın yıkıcılığına ek olarak, yerel etnik grup-
ların büyük devletler tarafından desteklenmesi, bu gruplar arasındaki nefret duygularını daha 
da artırır. Nihayetinde 1860-61 sivil savaşı ve mukatele yaşanır. Bu ikinci aşamadır.

Üçüncü neden (aşama da diyebiliriz) ise Osmanlı merkezileşme politikasıydı. Bölgedeki 
yüzlerce yıllık irsî olarak aktarılan ikta sistemini (bir çeşit Kürtlere tanınan “hükümetler” gibi) 
bozarak İstanbul’a bağlama girişimi Dürzülerin itirazına yol açarken yerel huzursuzluğu da artı-
rıyordu.

En son neden, büyük güçlerin müdahalesiydi. Müdahale biçimi idi. Zaten aslında Lübnan, 
1840 Londra Anlaşması sonrası Batılı güçlerin müdahalesiyle Mısırlılardan alınıp Osmanlıya ve-
rilmişti. Ortadoğu’ya giriş kapısı olmasının yanı sıra ekonomik potansiyeli açısından kritik bir 
öneme sahip olması nedeniyle Lübnan bölgesi üzerinde ciddi bir hegemonya mücadelesi vardı. 
Ama diğer yandan da Büyük Güçler Avrupa dengesini bozmak, riske atmak istemiyorlardı. Her 
ne kadar her büyük devlet Lübnan’daki bir grubu desteklese de, nihayetinde 1861’de bir uzla-
şıya vardılar.

Diğer bir önemli neden ise, Fransa tarafından desteklenen Marunilerin milliyetçi taleple-
riydi. Sanırım bu bir ilktir. İlk defa Ortadoğulu bir azınlık milli bir devlet talebinde bulunmuştur. 

Şimdi müsaadenizle, 1844’de basılan memoranduma değineceğim... Maruni dini lideri Ni-
colas Murad Bishop tarafından yazılan memorandum, Marunilerin çoğunluk oldukları bölgede 
bir milli devlet talep eder. Ve hatta milli devletin temsili bir çizimini yapar. Bu çizim oldukça basit 
ve sıradan idi. Bir haritadan çok grafiksel ve geometrik bir çizimdi. Ancak ilk olması hasebiyle 
böyle bir çizim önemlidir.

Maruniler adına sunduğu memorandumda Murad Bishop ne iddia ediyor, milli devlet tale-
bini nasıl gerekçelendiriyordu? En dikkati çeken iddiası Dürzü, Maruni ve Müslümanların birlik-
te yaşayamayacakları iddiasıydı. Üstelik Marunilerin bu topluluklar içinde en medeni, Fransız 
medeniyetine en yakın cemaat olduğunu ileri sürüyordu. Diğer topluluklar ise tembel ve ilkel 
idi. Bir diğer önemli iddia ise Marunilerin çoğunluk olduğu idi... Evet bu üç iddia, Maruni devlet 
talebini meşrulaştırmak için ileri sürülür, gerçekliği ne kadar temsil ettiğini tek tek analiz edecek 
vaktimiz yok. Üzerinde duracağım nokta, birlikte yaşayamayız iddiası idi. Bu önemli çünkü bu, 
birazdan göreceğimiz Ermeni ve Makedonya meselesinde de görülen bir iddiadır. Bana kalırsa 
bu, sorunlu bir iddiaydı. Çünkü, yerel unsurlar arasındaki nefretin, Muhammed Ali Paşa ve Os-
manlılar arasındaki savaştan kaynaklanan boyutları olduğu gözden kaçırılıyordu. 

Evet, 1840’lardaki birlikte yaşayamama argümanı, bana sorunlu gibi geliyor. Gerçeklikten 
çok, ayrı bir yönetim talebini vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak gösterme amaçlı olduğunu düşü-
nüyorum. Üstelik 1840’lardaki karşılıklı nefret ve şiddet ortamı etnik kaynaklı olmaktan çok, 
Osmanlı-Mısır savaşının uzantısıydı ve büyük ölçekli bir şiddetin artçılıydı. Ve belki daha da 
önemlisi, bırakın iyileşmeyi - ilk adımda en azından- aksine daha trajik bir dönemi arkasından 
getirdi: 1860-61 sivil savaşını... 
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Altı Büyük Güç, ne Maruni devleti, ne de sivil savaş olmaması ve yeniden birlikte yaşana-
bilmesi için projeler üretir. 1844’lerde ikili bölge rejimi (kaymakamlık, “dual districts region”) 
hayata geçilir. Buna göre biri Maruniler, diğeri Dürzüler için iki bölgesel yönetim oluşturulur. An-
cak bu sistem işe yaramaz ve 1860- 1861 sivil savaşına yol açar. Aslında 1860-61 olaylarını sivil 
savaş değil katliam olarak değerlendirenler de vardır. Bunu, diğer konferanslarda karşılaştığım 
itirazlardan kaçınmak için belirtme ihtiyacı hissediyorum. Neyse, asıl vurgulanması gereken, 
Lübnan’dan uzak (Batıda ve İstanbul’da) planlanmış 1844 projesinin bırakın birlikte yaşamayı 
sağlamak, karşılıklı nefreti daha da artırdığıdır... 

Peki neden ikili bölge projesi sorun çıkardı? Öncelikle bu sistem bir azınlık sorunu ortaya 
çıkardığı için. Yani, bir mutasarrıflık içinde kalan karşı kimlikten olanlar sorunu... Bir yandan 
böylesi gruplar bölgesel iktidarı kabul etmezken, diğer yandan çoğunluk nüfus tarafından he-
def haline geldiler. Örneğin, Maruni mutasarrıflık bölgesinde yaşayan Dürzüler Maruni iktidarı 
kabul etmezken, çevre Maruni köyler tarafından açık ve temel hedef haline geldiler. İki muta-
sarrıflık arasındaki sınır bölgelerindeki durum küçük idari sınır değişiklikleriyle halledilebilirdi, 
ancak iç bölgelerdeki yerleşim yerleri ve hele karışık köyler için bu zor ve karmaşıktı. İşte bu 
bağlamda mübadele fikri ortaya atılır. Tabi hayata geçirilmez. Bu benim bildiğim ilk mübadele 
önerisidir. Milli, etnik ya da dinsel bir kimliğe dayanan bir idari ya da siyasi yapı önerdiğiniz an, 
ya arazi ya da insan değiş tokuşu kaçınılmaz olarak gündeme gelir. Bu homojen kimlik siyaseti-
nin kaçınılmaz yol ayrımıdır!

1860-61 mukatelesi sonrası Büyük Güçler ve Osmanlı iktidarının çözüm arayışları meyvesi-
ni verir ve işleyen bir proje devreye girer: Lübnan mutasarrıflığı diye adlandırılan bir yönetim 
projesi hayata geçirilir. Gerçekten de Engin Akarlı’nın uzun barış diye nitelendirdiği bu proje, 
Lübnan’ı yedi etnik-dinsel bölgeye ayırır, ayrıca tüm kimliklerin yer aldığı Lübnan üst yönetimi 
oluşturulur. Kotalara endekslenen bu birlikte yaşama projesi, Akarlı’nın belirttiğine göre, 1915’e 
kadar barış getirmiştir; ve aslında 1970’lere kadar bu barış dönemi uzatılabilir.

Bu başarılı örneğe tam ters bir kutupta yer alan tarihsel örnek ise Ermeni meselesidir. Lüb-
nan meselesiyle birçok benzerlik taşımaktadır. Lübnan meselesi gibi Ermeni meselesi de bü-
yük bir savaş sonrası ortaya çıkmıştır. Gerçekten de Ermeni meselesi, 93 Harbi (1876-7) Os-
manlı-Rus savaşı sonrası uluslararası bir boyut kazanmıştır. Savaş bölgedeki şiddet geleneğini 
sarsmıştır, azaltmamış artırmıştır. Savaş sonrası Hamidiye Alayları kurulana kadar tam bir terör 
hakimiyetinden bahsedilebilir. Bu sadece Osmanlı hakimiyetinin kaybolmasından dolayı değil, 
aynı zamanda Kürt aşiretleri arasında yeni bir hakimiyet mücadelesinin başlaması nedeniyledir. 
Rusya’nın katkısı da bu şiddet artışında rol oynamıştır. Rusya, özellikle işgal ettiği bölgelerde 
Müslüman Hristiyan ayrımını ve karşıtlığını derinleştiren uygulamalara girişir. Bu uygulamalar, 
gruplar arasındaki nefreti daha da derinleştirir. Diğer etmen savaş sırasındaki vahşetin, Müs-
lüman ve Hristiyanlar üzerinde yarattığı etkidir. 93 Savaşı’nın halen bugün bile Doğuda, eski 
kuşaklar tarafından konuşulması bundan dolayıdır.

Diğer bir neden San Stefano ve Berlin Anlaşması idi. Önemlidir çünkü bu anlaşma belki dev-
letler arasındaki savaşı sona erdirdi, ama uzun vadede negatif etkilere yol açtı, en azından kalıcı 
bir barış sağladığını iddia etmek çok zor. Devletler düzeyinde barış getirse ve sınırlar üzerinde 
ittifak sağlasa dahi, mahalli ölçekte barış değil savaşa yol açtığı söylenebilir. 
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Çünkü meşhur madde, Osmanlı iktidarını Ermenileri Kürtlere ve Çerkezlere karşı korumakla 
yükümlü kıldığı madde, sanırım yeniden sorgulanmaya muhtaçtır. Bu madde, 1877-78 savaşı 
sırasında yaşananları küçük görmemekle birlikte, bu cemaatler arası sorunu savaş bağlamından 
çıkarmak ve kimlik boyutuna indirgemekle büyük bir hata yapmıştır. Evet, Ermeni gibi Hristiyan-
lara karşı şiddetin bir nedeni de 93 Harbi idi. Oysa bu madde geçmişten beri hep var olan ve 
süregiden bir etnik boyut vermiştir. Bu, kaçınılmaz olarak, gruplar arası barikatın yükselmesine 
yol açmıştır. Bir grup diğerine karşı korunmalı dediğiniz andan itibaren, birlikte yaşama hede-
finiz kalmaz. Böyle bir çaba anlamsızlaşır! Oysa ideal olmasa dahi binlerce yıl birlikte yaşamış 
oldukları Kürtler ve Rusya’nın 20-30 yıl önce etnik temizliğe tabi tuttuğu Çerkezlerle birlikte 
yaşayamazlar demek, çok sorunlu bir yaklaşım idi...

Bu maddenin yarattığı diğer bir sorun da, bu koruma görevini Osmanlı iktidarına vermesiydi. 
Nitekim, İstanbul’un bulduğu çözüm Hamidiye Alayları olur. Evet, bir anlamda söz konusu mad-
de Osmanlı’ya Hamidiye Alaylarını kurma otoritesini vermiştir. Bu maddeden sonra zaten, Er-
meni halkını korumakla kendini sorumlu kılan Ermeni devrimci örgütleri ortaya çıkar. Bunun söz 
konusu maddeden bağımsız düşünülmesinin doğru olduğunu sanmıyorum. Ermeni örgütleri 
ve akabinde Hamidiye Alayları’nın kurulması, bölgedeki terörümsü kaotik şiddetin monopolize 
olmasını sağlamıştır. 

Bir diğer sorun da, “Ermeni bölgeleri” terimidir. Bu terim sonraki yıllarda, hangi bölgelerde 
Ermenilerin yaşadığından daha çok, hangi bölgelerin Ermeni olduğu tartışmasına yol açmıştır. 
1880-1890’lardaki Ermeni reformu tartışmalarında kayda geçilen önerilerden biri, idari sınır-
ların değiştirilmesinin yanı sıra, mübadeledir. Evet, çok daha önceleri, yaklaşık 130 yıl önce 
mübadele, küçük ölçekli de olsa dile getirilir. Ve ne yazık ki, bir iyileşmeye yol açar diye, müba-
delenin dahi düşünüldüğü anlarda, 1895 katliamları olur.

Maruniler adına sunulan memorandumda dile getirilen noktalara Ermeni Patrikliği’nin sun-
duğu memorandumlarda da rastlanır: Otokton olma, çoğunluk olma ve daha medeni olma, 
milli yok oluş riski taşıma ve bundan dolayı da bir milli devletin talep edilmesi...

Yani, Büyük Güçlerin 1841 müdahalesinin Lübnan’da yarattığı şiddetin daha büyük boyutlu-
su 1880’lerdeki Ermeni müdahalesinde görülür. 1878 sonrası reform projeleri barış getirmemiş 
aksine daha kanlı bir sonuca yol açmıştır: 1895 katliamları. 

Bölgede yaşayan Ermeni ve Müslümanların oranını belirlemeyi ve elde edilecek verilere 
göre siyasi mekanizmaların dağıtılmasını zorunlu kılan 1914 Islahat Anlaşması (Doğu Vilayetleri 
Islahatı), Birinci Dünya Savaşı’nın patlaması ile lağvedilir. Belki de Lübnan mutasarrıflığı benzeri 
bir bölgesel dizayna gidilecek iken küresel savaş Ermeni halkının binlercesinin toprağından sö-
külmesine yol açar. Savaş bittiğinde Osmanlı, Ermenistan’ı ilk tanıyan devletlerden biri olur. Ve 
akabinde Osmanlı Devleti, Ermenistan’a mübadele önerir: Ermenistan Müslümanları ile Ana-
dolu Ermenilerinin değiş tokuşu. 1920-21 yıllarında Ankara hükümeti de benzeri bir mübadele 
önerisinde bulunur. Bir anlaşma sağlanmasa da, defakto bir mübadele gerçekleşir.

Son örneğim ise Makedonya sorunu olacak. Ki bu mesele de Ermeni meselesi gibi San Ste-
fano ve Berlin Anlaşması ile küresel bir mesele halini alır. Bu anlaşma sonrası gündeme ge-
len çözüm projelerinin bir maddesi de etnik-dinsel homojenliği sağlamak için idari sınırların 
yeniden çizimini veya bu idari sınırlar arasında bir mübadeleyi önermişti. Ve 1903 VMRO (İç 
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Makedon Devrimci Örgütü) komitacılarının organize ettiği Ilinden İsyanı’nı Osmanlı güçlerinin 
kanlı bir biçimde bastırması Büyük Güçlerin müdahalesine yol açmıştı. İki büyük devlet arasında 
imzalanan ve diğer büyükler tarafından desteklenen Mürzsteg projesi, idari, adli ve güvenlik 
alanlarında geniş kapsamlı bir reform önermekteydi. İdari sınırlar, etnik-dinsel nüfusun dağılı-
mını dikkate alacak biçimde yeniden çizilmeli, ve gayrimüslimler jandarma ve polis gibi güvenlik 
aygıtlarına nüfuslarına oranla alınmalıydı. Ancak, bu proje tam olarak hayata geçmeden Balkan 
Savaşı patladı. Osmanlı’ya karşı Balkan ülkelerini bir araya getiren kutsal ittifakın en önemli 
nedeni Makedonyalı bir cemiyet olan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin (İTC) nüfusa müdahale 
etmesiydi. 

Sürem azaldığı için, Makedonya Mürszteg programı detaylarına girmeyip bir iki noktayı be-
lirterek, kalan süremi kullanacağım. Başta, Makedonya sorununun bir şekilde nüfus müdahale-
siyle çözümleneceği inancının herkese hakim olduğunu vurgulamak gerekir. Her grubun içinde 
yer aldığı Lübnan tarzı ortak bir yönetim yerine, herkesin kendine ait bir Makedonya hayali 
Balkanlı milliyetçilikler arasında egemen düşünceydi. Ancak bu eğilim, Büyük Güçlerin idari sı-
nırların ve nüfusun değişimi ile homojenleştirilmesi fikrinden cesaret almıştı. 

1912 Balkan Savaşı sonrası, Makedonya Türkleri ve Müslümanlarının İttihat ve Terakki Ce-
miyeti tarafından Anadolu’ya celbinde, Anadolu’yu İslamlaştırma ve Türkleştirme ideolojisi ka-
dar Balkanlardan Müslüman ve Türklerin kovulması ile sorunun çözüleceğini düşünen Avrupalı 
büyük devletlerin de payı vardı. Gerçekten de, Modern Türkiye’nin Şifresi kitabımda belirttiğim 
gibi, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Makedonya Müslümanlarını celb etmişti. Karşılığında tüm 1914 
yılı, ama özellikle yaz ayları boyunca, Ege Rumlarının Yunanistan’a adalar üzerinden kaçışları or-
ganize edilir. Aslında bu, İttihatçıların Balkanlar’ın kaybına artık inandıklarını, mübadele dışında 
bir çareleri olmadığına inandıklarını ispatlar. Yani, küresel zihniyetin bir yansımasıydı....

Zaten İttihatçıların 1914 Trakya Bulgarlarını mübadeleye tabi tuttukları bilinir. Hatta tüm 
Ege Bölgesi ama özellikle İzmir Rumları ile Yunanistan Makedonya’sı Türk ve Müslümanlarının 
mübadelesinin dahi İTC tarafından önerildiğini belirtmem gerekir. Bu öneri Venizelos tarafın-
dan fiili olarak ülke değiştirmişleri kapsaması koşuluyla kabul edilmiştir. Yani bir anlamda 1923 
Mübadelesi, kadük kalmış 1914 mübadele projesinin devamıdır. İlginç olan, 1923 Mübadelesini 
inceleyen hiçbir çalışmanın, konuyu 1914 Mübadelesi ile kıyaslamamasıdır. Bu noktayı bu kon-
ferans bağlamında belirtmek isterim.

Kalan kısa süre içinde bu üç örneği bir kıyaslamaya tabi tutabilirsem... Neden Lübnan başa-
rılı oldu da Ermeni reformu değil! Birçok neden sayılabilir ancak, Birinci Dünya Savaşı en önemli 
olanıdır. 1878 Savaşı ile uluslararası bir mesele haline dönüşmüş olan sorun, ilk küresel savaşla 
karşı karşıya kalmıştır. Dünya Savaşı öncesi Ermeni ve Müslümanlar arasında Lübnan benzeri bir 
sistem oturtulsaydı, farklı kimlikler arasında bir kota belirlenseydi, durum daha farklı olabilirdi 
diye düşünüyorum. Yukarda belirttim mi hatırlamıyorum; 1861 düzenlemesi Lübnan’daki siyasi 
karar mekanizmalarının 6/7 oranında Müslüman/Gayrimüslim olarak paylaşılmasını getirmişti. 
Benzeri bir oran Osmanlı doğusunda belirlendikten sonra Birinci Dünya Savaşı patlasaydı, belki 
bu derece bir sonuç ile karşılaşmazdık.

Bana verilen sürenin sonuna geldim. Teşekkürler!


