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Soykırım SUÇUNDA BİR GRUBU TAMAMEN VEYA KISMEN YOK ETME AMACI VE ERMENİ TEHCİRİ OLAYI
	
Doç. Dr. Faruk Turhan*

I. Giriş
Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Hükümeti tarafından gerçekleştirilen Ermenilerin tehciri (göç ve iskanı) olayı bugün tarihçilerin ilgi alanını da aşmış, uluslararası hukukun ve uluslararası ceza hukukunun da ilgi alanına girmiştir. Çünkü, birçok uluslararası hukuk ve uluslararası ceza hukuku uzmanı “insanlığa karşı suç” kavramının doğuşunun 1915 tarihinde gerçekleştirilen Ermeni tehciri olduğunu kabul etmektedir. Birinci Dünya Savaşı’na kadar uluslararası hukukta insanlığa karşı suç diye bir suç tanımı yer almamaktaydı. Ermeni tehciri nedeniyle İtilaf Devletleri 24 Mayıs 1915 tarihinde Osmanlı Hükümeti’ne verdikleri notada, “Türkiye’nin insanlık ve medeniyet aleyhine işlediği bu suçların ışığında, müttefik güçler Babıali’ye açık olarak bildirirler ki, (müttefik güçler) Osmanlı hükümet üyelerini ve onların katliama karışan elamanlarını bu suçtan dolayı kişisel olarak sorumlu tutacakları”nı ve cezalandırılacaklarını beyan etmişlerdir. Bu ifadeler, insanlığa karşı suçların uluslararası hukukta suç olarak tanınmasının başlangıç noktası olarak kabul edilmektedir. İkinci Dünya Savaşı sonunda kurulan Nürnberg Uluslararası Askeri Mahkeme Statüsü’nde insanlığa karşı suçların tanımı yapılmış ve bu suçlar içinde yer alan soykırım suçu, 1948 tarihli Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme ile insanlığa karşı suçlardan bağımsız bir uluslararası hukuk suçu olarak kabul edilmiştir.
İnsanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarına ilişkin çalışmaların çoğunda 1915 yılında Osmanlı Hükümeti tarafından gerçekleştirilen tehcir olayı Türkler tarafından Ermeni milletine karşı yapılmış büyük bir soykırım olarak nitelendirilmektedir.* 	Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri ABD Öğretim Üyesi
 	Alman hukukunda Ermeni tehciri olayını soykırım olarak nitelendiren çalışmalardan bir kaçını örnek olarak göstermek gerekirse; Lutz Lehmler, Die Strafbarkeit von Vertreibungen aus ethnischen Gründen im bewaffneten nicht-internationalen Konflikt, Baden-Baden 1999, s.178 vd.; Frank Selbmann, Der Tatbestand des Genozides im Völkerstrafrecht, Leibzig 2003, s. 21 vd.; Gerhard Werle, Völkerstrafrecht, Berlin 2003, s. 231, no. 531.
Türk hukukçuları tarafından geçmiş dönemlerde uluslararası hukuk suçları konusunda pek fazla çalışma yapmadığı, yapılan çalışmalarda da Ermeni tehciri konusuna hiç değinilmediği görülmektedir. 	Uluslararası ceza hukuku ve özellikle de savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçu Türk hukukunda yakın zamana kadar üzerinde pek çalışılmayan konular olmakla birlikte, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bu konuda bazı incelemelerin yapıldığı da görülmektedir. Örneğin, İlhami Lütem, Harp Suçları ve Devletlerarası Hukuk, Ankara 1951. Lütem, Birinci Dünya Savaşı’nda Alman savaş suçlularının cezai sorumluluğu ve kovuşturulması ile Versailles Antlaşması uyarınca yapılan ceza yargılamalarından geniş bir şekilde bahsederken (s.18-29), aynı zaman süreci içinde gerçekleşen Osmanlılar tarafından işlendiği iddia edilen savaş suçları ve Ermenilere karşı işlendiği iddia edilen katliamlardan sorumlu olanların İtilaf devletlerince kovuşturulması çabaları ve Sevr Antlaşması’nın konuyla ilgili hükümlerinden bir tek kelime bile bahsetmemesi oldukça ilginçtir. Yine aynı şekilde Faruk Erem, İnsanlığa Karşı Cürümler, Ankara 1948. Son zamanlarda savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçları ile uluslararası ceza mahkemeleri konularına Türk hukukçularının ilgisinin belirgin bir şekilde arttığı görülmekle birlikte, yapılan bu çalışmalarda tehcir olayına ya hiç değinilmediği 	Örneğin, Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, 3. Bası Ankara 2005, s, 646 vd.; Muzaffer Yasin Aslan, Teoride ve Uygulamada Savaş Suçları, Ankara 2006, s. 28 vd.; Ezeli Azarkan, Uluslararası Ceza Mahkemelerinde Savaş Suçları, s. 53-76; Sinan Kocaoğlu, “Uluslararası Ceza Hukuku ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Bağlamında Soykırım Suçu”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı: 2005/3, Yıl: 63, s. 147-166. ya da çok yetersiz bir şekilde değinildiği 	Cengiz Başak, Uluslararası Ceza Mahkemeleri ve Uluslararası Suçlar, s. 86 vd.; Faruk Turhan, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Yayınlanmamış doçentlik tezi, Isparta 2001, s. 9-14; Murat Rıfat Önok, Tarihi Perspektifiyle Uluslararası Ceza Divanı, Ankara 2003, s. 152, dipnot 48;; Ezeli Azarkan, Nürnberg’ten La Haye’ye: Uluslararası Ceza Mahkemeleri, İstanbul 2003, s. 89; Timuçin Köprülü, “Soykırım Suçu Üzerine Tartışmalar”, Hukuki Perspektifler Dergisi (HPD), Sayı: 6, Mayıs 2005, s. 96-99 (99).. görülmektedir. Ancak, tarihçilerden başka hukukçuların da tehcir olayını hukuki açıdan incelemesi ve bu konuda yayın yapması önem arz etmektedir. Makale kapsamında olsa da konu ile ilgili bazı önemli yayınların yapılmış olması konunun hukuki boyutunun da anlaşılmaya başlandığını göstermektedir. 	Olayı hukuki açıdan inceleyen az da olsa birkaç önemli makalelerin bulunduğunu hemen belirtmek gerekir: bkz. Gündüz Aktan, “Devletler Hukukuna Göre Ermeni Meselesi”, türkiye günlüğü 64, Kış 2001, s.5-30; İbrahim Kaya, “Ermeni Sorunu’nun Hukuksal Boyutları: Ulusal ve Uluslararası”, Ermeni Sorunu El Kitabı, 2. Bası, Ankara 2003, s. 73-93. Halbuki konu her zamankinden daha fazla günceldir ve önem taşımaktadır. Fransız Parlamentosu gündeminde olan Ermeni Soykırımının inkarını cezalandıran tasarısı kanunlaştığı takdirde, artık tehcir olayının bir soykırım olmadığını (bilimsel bir görüş olarak bile olsa) ileri sürenlerin Fransa’ya girmeleri, ancak bir ceza kovuşturmasını göze almakla mümkün olabilecektir. Bunun soyut bir tehlike olmadığını, açıkça Ermeni soykırımından bahsetmemekle birlikte genel olarak işlenmiş bir soykırım suçunun reddedilmesini cezalandıran İsviçre Ceza Kanunu’na 	Soykırımı veya insanlığa karşı işlenmiş bir suçu inkar etmeyi hafif veya haklı göstermeyi cezalandıran İsviçre Ceza Kanunu 261bis maddesinin 3. fıkrası şu şekildedir: “ Her kim aleni olarak söz, yazı, resim, tavır ve hareketle veya cebir kullanarak ya da diğer herhangi bir şekilde, bir kimse veya bir grubu ırkı, etnik farklılığı veya dini sebebiyle insan haysiyetine aykırı bir şekilde aşağılar veya ayrımcılık yaparsa ya da sayılan bu sebeplerden biri nedeniyle soykırım suçunu veya insanlığa karşı bir suçu inkar eder, hafif veya haklı göstermeye çalışırsa, hapis cezası veya para cezası ile cezalandırılır.” dayanarak İsviçre savcısının Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu hakkında yapmış olduğu ceza soruşturması göstermektedir. 	Bkz. 03.05.2005 tarihli Hürriyet Gazetesi.
Bu çalışmanın amacı tarihi kaynaklara inerek Ermeni Tehciri olayının incelenmesi değildir. Yapmak istediğimiz, tehcir olayını gerçekleştirenlerde soykırım suçunun manevi unsuru olan, bir grubu yok etme amacının olup olmadığını, şimdiye kadar yapılmış olan çalışmalar ışığında değerlendirmektir. Aşağıda önce genel olarak soykırım suçunun tanımı, maddi ve manevi unsurları hakkında bilgi verilecek, arkasından da bu bilgiler ışığında Ermeni Tehciri olayı değerlendirilecektir.

II. Soykırım Suçunun Tanımı ve Unsurları
1. Tanım
Bir uluslararası hukuk suçu olan soykırım, adını, “Genocide” kelimesinden almaktadır. “Genocide” kavramı, Rafael Lemkin tarafından, Yunanca “genos” (ırk) kelimesi ile Latince “caedere” (öldürmek) kelimelerinden oluşturulmuştur. Lemkin bu kavramı, “Genocide is directed against the national group as an entity and the sanctions involved are directed against individuals, not in their individual capacity, baut as members of the national group” olarak tanımlamıştır. 	Katrin Bremer, Nationale Strafverfolgung internationaler Verbrechen gegen das humanitaere Völkerrecht, s.107 (dipnot 377); Werle, s. 202 no. 536; Kavram Almanca’ya “Völkermord” veya “Gruppenmord” olarak çevrilmekle birlikte, hukuk diline “Völkermord” olarak yerleşmiştir: Bkz. Hans-Heinrich Jescheck, “Die internationale Genocidium-Konvention vom 9. Dezember 1948 und die Lehre vom Völkerstrafrecht”, Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW) Band 66 (1954), s. 193-217. Sözleşme’nin Türkçe çevrisinde “jenosit” terimi kullanılmış ve literatürde de uzun süre bu terim tercih edilmiştir: bkz. Sulhi Dönmezer - Sahir Erman, Nazari ve Tatbilki Ceza Hukuku,  Cilt 3, 12. Bası, İstanbul 1997, s. 554. Ancak, Türk hukukunda artık “soykırım” teriminin yerleştiğini söyleyebiliriz.
Soykırım suçu, en ağır (crime of crimes) uluslararası hukuk suçu olarak nitelendirilmekte ve soykırım nedeniyle cezai sorumluluk uluslararası hukukun emredici kuralları (ius cogens) arasında kabul edilmektedir. Hitler tarafından Yahudi halkına karşı işlenen vahşetin bir benzerinin gelecekte bir daha tekrarlanmaması ve soykırımın en ağır şekilde cezalandırılması için 9 Aralık 1948’de “Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkında Sözleşme”  	Sözleşme Türkiye tarafından 23.3.1950 gün ve 5630 sayılı kanunla onaylanmıştır. Sözleşme metni için bkz. RG 29.3.1950 -7469; Kayıhan İçel -Feridun Yenisey, Ceza Kanunları, Kompendum 2, İstanbul 1998, s.139 vd. (aşağıda kısaca Soykırım Sözleşmesi olarak belirtilecektir) kabul edilmiştir. 
Uluslararası hukuk alanında soykırım suçunun tanımı ilk defa 1948 tarihli Soykırım Sözleşmesi’nin 2. maddesinde yapılmıştır. Bu suç Uluslararası Nürnberg Askeri Mahkemesi Statüsü’nde bağımsız bir suç olarak değil, insanlığa karşı suçlar içinde yer almaktaydı. Soykırım Sözleşmesi’ndeki bu tanımı herhangi bir değişiklik olmaksızın Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü (md. 6), Uluslararası Yugoslavya Ceza Mahkemesi (md. 4 fık. 2) ve Uluslararası Ruanda Ceza Mahkemesi statülerine (md. 2 fık. 2) aynen alınmıştır. Uluslararası Yugoslavya ve Ruanda Ceza Mahkemeleri bir çok davada sanıkları soykırım suçundan da mahkum etmiştir.
Soykırım Sözleşmesi’nin 1. maddesi soykırımı, “ister barış, ister savaş zamanında işlenmiş olsun bir uluslararası hukuk suçu” şeklinde nitelendirerek, suçu önleme ve cezalandırma yükümlülüğü getirmiştir.
Soykırım suçu ulusal, etnik, ırki veya dini bir grubu kısmen veya tamamen yok etmek amacıyla işlenen fiillerden meydana gelmektedir. Bu nedenle bu suçun korumak istediği gruplar sınırlı sayıma tabidir. 	Ayrıntılı bilgi için bkz. Başak, s. 103 vd.; Faruk Turhan, “Yeni Türk Ceza Kanunu’na göre, Uluslararası Suçların Cezalandırılması”, Hukuki Perspektifler Dergisi (HPD), Sayı: 3, Nisan 2005, s. 13; Suçun unsurlarını da, maddi (objektif) ve manevi (sübjektif) olmak üzere ikiye ayırarak incelemek mümkündür. Soykırım olarak sayılan fiiller, Sözleşme ile korunan bir gruba yönelik karşı işlenmelidirolmalıdır.. 	Werle, s. 204, no. 539 vd. Suçun unsurlarını da, maddi (objektif) ve manevi (sübjektif) olmak üzere ikiye ayırarak incelemek mümkündür.

2. Soykırım Suçunun Maddi Unsuru
	Soykırım suçunun mağdurları, milli, etnik, ırki veya dini bir gruba mensup olmalıdır. Bu sayım sınırlıdır. Bu nedenle sosyal, siyasal, ekonomik veya benzer gruplar soykırım suçu ile korunan gruplara dahil değildir. 	Faruk Turhan, HPD, Sayı: 3, Nisan 2005, s. 13.
	Soykırım suçunu oluşturan fiiller, Soykırım Sözleşmesi’nde ve uluslararası ceza mahkemelerinin statülerinde sınırlı şekilde sayılmıştır. 	Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için Türk hukukundaki yayınlar için bkz. Başak, s. 103 vd.; Turhan, HPD Sayı: 3, Nisan 2005, s. 14 vd. Başak, s. 76 vd. Bunlar grup üyelerini öldürmek, grup üyelerine ciddi bedensel veya zihinsel zararlar vermek, grubun kısmen veya tamamen bedensel tahribine yol açmaya elverişli yaşam şartlarına kasten tabi tutmak, grup içinde doğumlara engel olmaya yönelik tedbirler almak ve gruba ait çocukları bir başka gruba zorla nakletmektir. 	Bu unsurlar hakkında Türk Bkz. Başak, s. 103 vd.; Turhan, HPD, Sayı: 3, Nisan 2005, s. 14.

3. Soykırım Suçunun Manevi (Sübjektif) Unsuru
a) Yok etme amacı
Soykırım suçunun manevi unsuru doğrudan kasttır. Bu suçta failin, soykırım oluşturan fiilleri bilerek ve isteyerek işlemesi yanında failde ayrıca ulusal, etnik, ırki veya dini bir grubu “tamamen veya kısmen” (in whole or in part) “yok etme” amacı (maksadı) da olmalıdır. 	Ayrıntılı bilgi için bkz. Başak, s. 83 vd. Soykırım Sözleşmesi’nin 2. maddesine göre suçun oluşabilmesi için fail, soykırımı oluşturan fiilleri işlerken milli, etnik, ırki veya dini bir grubu tamamen veya kısmen “imha etmek maksadıyla” (intent to destroy) hareket etmelidir. 	Aynı tanım için bkz..TCK md. 76/1; Alman Devletler Ceza Kanunu (Völkerstrafgesetzbuch) § 6/1, Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü md. 6.
Suç tanımında failin belli bir amaçla (maksatla) hareket etmesinin arandığı suçlarda failin kastına Alman hukukunda, doğrudan kastın bir türü olarak “amaç” (Absicht) veya birinci dereceden doğrudan kast denmektedir. 	Kastın tanımı ve çeşitleri her ülkenin hukuk sistemlerinde farklı şekilde algılanmaktadır. Alman ceza hukukunda kast, genellikle doğrudan kast (dolus directus) ve olası kast (dolus eventualis) olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğrudan kast da kendi içinde maksat (amaç) kast (Absicht) ve şuurlu (bilerek) kast (Wissentlihkeit) olarak ikiye ayrılmaktadır. Diğer taraftan maksat kast için birinci dereceden doğrudan kast (dolus directus zweiten Grades), şuurlu kast için de ikinci dereceden doğrudan kast (dolus direktus zweiten Grades) terimleri de kullanılmaktadır: bkz. Schönke/Schröder/Cramer, Strafgesetzbuch, Kommentar, 24. Bası, § 15, no. 64 vd. Failin iradesi hedef olarak kanunda belirtilen belli bir neticenin gerçekleştirilmesine yönelik ise failin kastı, maksat (Absicht) veya birinci dereceden doğrudan kasttır. Suç tanımında belirtilen netice fail önemli olan ve ulaşmaya gayret ettiği hedeftir (amaçtır; Kristian Kühl, Strafrecht Allgemeiner Teil, 4. Bası, Münih 2002, s. 94; bkz. Bu açıdan Alman ceza hukukunda da soykırım suçu için failin maksat veya birinci dereceden kastla hareket etmesi gerektiği kabul edilmektedir, Helmut Groppengiesser/Helmut Kreicker, Nationale Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen, Deutschland Cilt 1, Freiburg im Breisgau 2003; Selbmann, s. 166, Werle, s. 222, no. 592-593. Türk hukukunda ise böyle suçlarda failin özel kastla hareket ettiği kabul edilmektedir. 	Bkz. Ayhan Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s. 304-305. Ancak Özgeç’e göre, Yeni Türk Ceza Kanunu’nun sisteminde, amaç veya saik, kastla özdeş veya kastın bir türü değil, bazı suçlar açısından suçun temel şekline ilişkin bir manevi unsur teşkil etmektedir, bkz İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2006, s. 251-252. Uluslararası Yugoslavya Ceza Mahkemesi ile Uluslararası Ruanda Ceza Mahkemesi soykırım suçundaki kastı “dolus specialis”, yani özel kast olarak nitelendirmektedirler. “Dolus specialis” terimi Alman ceza hukukunda birinci dereceden doğrudan kasta karşılık gelmektedir. 	Selbmann, s. 166. Uluslararası Ruanda Ceza Mahkemesi’nin süreklilik arz eden içtihatlarına göre, soykırım suçunda failin, suç tanımında yer alan neticeyi gerçekleştirme gayreti ile hareket etmesi gerekir. Mahkemeye göre, basit adam öldürme suçu ile soykırım suçunu birbirinden ayırmada kullanılabilecek ölçüt, soykırım suçunda özel yok etme amacının  gerekliliğidir. 	International Criminal Tribunal of Rwanda, ICTR-Trial Chamber II, Prosecutor v. Clément Kayishema ve Obed Ruzindana, Judgement, Case No. ICTR 95-1-T, 21.5.1999, VIII (The Verdict), paragraf 91-94: http://69.94.11.53/default.htm: Bu “dolus specialis”, soykırım suçu kapsamına giren bütün fiillerde bulunması gerekir ve - kasten öldürmeden farklı olarak - bu özel kastın fiilin işlenmesine başlanmadan önce kararlaştırılmış (failde mevcut) olması gerekir. 	ICTR-Trial Chamber II, Prosecutor v. Clément Kayishema ve Obed Ruzindana, Judgement paragraf 91: "Formed prior to the commission of the genocidal acts." Uluslararası Yugoslavya Ceza Mahkemesi Jesilic kararında, özel kastın varlığı ile ilgili olarak şu koşulların birlikte bulunması gerektiğini vurgulamıştır. Bunlardan biri, suç fiillerinin, belli bir grubun üyelerine karşı ve özellikle de bu kişilerin belli bir grubun mensubu olması nedeniyle işlenmiş olmasıdır. 	ICTY-Trial Chamber I, Prosecutor v. Goran Jelisic, Judgement, Case No. IT-95-10, 14.12.1999, paragraf 67 vd. http://www.un.org/icty/Supplement/supp10-e/jelisic.htm. Böyle bir davranışın temelinde yatan ayrımcı özel kast, soykırım suçunu, Mahkeme Statüsü’nün 5. maddesi h) bendi anlamında insanlığa karşı suçlara benzetmektedir. Diğer taraftan fail için önemli olan, tek bir fiilin işlenmesi amacını aşan, nitelik (qualitativ) (grubun üyelerinin büyük bir bölümünü) veya nicelik (quantitativ) (grubun temsilcileri) olarak grubun önemli bir kısmını yok etme amacı olmalıdır. 	Prosecutor v. Jelisic, para. 79: "... wider-ranging intention to destroy the ... group ..."; para. 82: "... must target at least a substantial part of the group."; para. 82: " ... intention to destroy a group en masse ...". Böyle bir gruba karşı saldırı, fail tarafından, grubun hayatta kalanlarının kaderleriyle bağlantılı olarak görülmelidir. 	Prosecutor v. Jelisic paragraf 82: "viewed in the context of the fate or what happened to the rest of the group". Amerikan hukukunda da soykırım suçu için sadece bilme yeterli görülmemekte, yok etme amacını içeren özel kastın varlığı aranmaktadır. 	Selbmann, s. 168.
Soykırım suçunda fail, suç tanımında sayılan gruplardan birini yok etmek amacıyla soykırımı oluşturan fiilleri işlemesi gerektiği için, bu suç ancak doğrudan kastla işlenebilir. Bu nedenle fail, grubun kısmen veya tamamen imha olacağını bilerek hareket etmesine rağmen, gurubu yok etmek amacıyla değil de başka bir amaçla, örneğin, sırf askeri amaçla hareket ediyorsa, soykırım suçu oluşmaz. Diğer taraftan grubun yok olacağının fail tarafından bilinmesini yeterli görmek, insanlığa karşı suçlar ile soykırım suçunu birbirinden ayırt etme imkanını ortadan kaldıracaktır. Ancak, failin grubu yok etme amacıyla hareket etmesi yeterli olup, bu amaca ulaşılması gerekli değildir.
Failin amacı, suç kurbanlarının sırf belli bir gruba mensup olması nedeniyle grubu yok etmek olduğu için, failde, “ayrımcılığa dayalı bir kastın” bulunması gerekir. 	ICTY-Trial Chamber I, Prosecutor v. Goran Jelisic, Judgement, Case No. IT-95-10, 14.12.1999, http://www.un.org/icty/Brcko/trialc1/judgement/jel-tj991214e.htm, para. 62, 66 vd; ICTR-Trial Chamber II, Prosecutor v. Clément Kayishema and Obed Ruzindana, para. 91-94 Öyle ki, suç fiillerinin belli bir grubun üyelerine karşı ve özellikle de bu kişilerin belli bir grubun mensubu olmaları nedeniyle işlenmiş olması gerekir. 	ICTY-Trial Chamber I, Prosecutor v. Goran Jelisic, Judgement, para. 67 vd.; Fail için önemli olanın, tek bir fiilin işlenmesi amacını aşan, nitelik (grubun üyelerinin büyük bir bölümünü) veya nicelik (grubun temsilcileri) olarak, grubun önemli bir kısmının yok edilmesidir. 	ICTY-Trial Chamber I, Prosecutor v. Goran Jelisic, Judgement, para. 79. Yine bkz. aynı yöndeki açıklamalar için, Uluslararası Ruanda Ceza Mahkemesi, Prosecutor v. Clément Kayishema and Obed Ruzindana, Judgement, para. 96-97.
 
	b) Yok etme amacının ispatı
Soykırım suçunun en önemli sorunu, soykırım kapsamına giren fiillerin fail tarafından grubu yok etme amacıyla işlendiğinin ispat edilmesidir. Failin yok etme amacıyla hareket ettiğini ispat etmek ise, oldukça zordur. Bu nedenle, failde yok etme amacının varlığı, doğrudan ispat yoluyla veya belirti yoluyla ispat usulü kullanılarak fiilin işlenişine ilişkin durumlardan çıkarılabilir. Bu konuda grubun can ve mallarına karşı hedef gözeterek saldırma, onlar hakkında kullanılan aşağılayıcı sözler, kullanılan silahların cinsi ve bu silahlarla neden olunan yaralanmaların niteliği, fiillerin planlı ve sistematik bir şekilde işlenmiş olması ve kurbanların oldukça fazla sayıda olması suçun ispatını kolaylaştıran belirtiler olarak kabul edilmektedir. 	Bkz. ICTR-Trieal Chamber II, Prosecutor v. Clement Kayishema and Obed Ruzindana, Jugendment, paragraf 93; ayrıca bkz. Başak, s. 95-96.
Soykırım Sözleşmesi ve uluslararası ceza mahkemeleri statülerinde soykırım suçunun varlığı için, bir devlet veya örgüt tarafından hazırlanmış bir yok etme planın bulunması aranmamaktadır. Ancak, soykırım suçunun tipik şeklinde çoğunlukla bir plan söz konusudur. Çünkü, bir grubu tamamen veya kısmen yok etme amacı, sistematik veya planlı bir saldırı ile gerçekleştirilebilir. 	Başak, s. 97; Hans Vest, “Humanitaetsverbrechen - Herausforderung für das Individualstrafrecht?” ZStW 113 (2001), s. 457-498 (482). Yeni Türk Ceza Kanunu md. 76’da, soykırım suçunun ancak “bir planın icrası suretiyle” işlenebileceği öngörülmüştür. Bu düzenlemeyi soykırım suçuna yeni bir unsurun eklenmesi şeklinde değil, faildeki yok etme amacının ispatını kolaylaştıran bir unsur olarak görmek gerekir.

III. Ermeni Tehciri Olayı ve Soykırım Suçunda Yok Etme Amacı

Çalışmanın başında belirtildiği gibi, bugün Batı dünyasında sadece tarihçiler değil, hukukçular da Osmanlı Hükümeti tarafından 1915 yılında gerçekleştirilen Ermenilerin bulundukları yerlerden ülkenin başka yerlerine sevk ve iskanı olan tehcir olayının Ermeni milletini yok etmek amacıyla gerçekleştirilmiş bir soykırım olduğuna inanmaktadırlar. Ancak, bu konuda görüş açıklayan hukukçulardan hiç birisi olayın gerçek anlamda 1948 yılında kabul edilen Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nde tanımlanan soykırım tanımına uyup uymadığının tartışmasını yapmadan objektif olmayan tarihi incelemelere dayanmaktadırlar.
Tehcir olayı gerçekleştiği zaman uluslar arası hukukta soykırım suçu diye bir suç bulunmadığı için, işlendiği zaman suç teşkil etmeyen fiillerin daha sonra suç olarak nitelendirilmesi elbette suçta ve cezada kanunilik ilkesine aykırıdır. Ancak, faillerin cezalandırılması açısından değil de hukuk tarihi açısından Ermeni tehciri olayının soykırım suçunu oluşturup oluşturmadığı tartışılabilir. Aşağıda, tehcir olayının Soykırım Sözleşmesi açısından bir değerlendirilmesi yapılacaktır. Tehcir olayının soykırım suçunu oluşturup oluşturmadığı, tehciri gerçekleştirenlerde Ermenileri kısmen veya tamamen yok etmek amacının olup olmadığına bağlı olduğu için, aşağıda tarihi olaylar sadece bu açıdan değerlendirilecektir.

1. Tehcir kararının arkasında yatan nedenin Ermeni isyanları olması
Soykırım suçunda yok etme amacının varlığı açısından tehcir olayının nasıl sonuçlandığından ziyade kararın niçin alındığı ve bu kararla güdülen hedefin ne olduğu önemlidir. Bu açıdan Osmanlı Hükümetini tehcir kararını vermeye iten nedenlerin hukuki bakımdan nitelendirilmesi konunun en önemli noktasını oluşturmaktadır.
Tehcir olayını soykırım olarak nitelendirenlere göre, tehcir kararının temelinde İttihat ve Terakki Partisi’nin Anadolu’nun Hıristiyan unsurlardan temizlenerek Türkleştirilmesi amacı yatmaktadır. Bu iddialara göre, Birinci Dünya Savaşı’nın çıkması ile her türlü dış baskının ortadan kalkması Anadolu’nun Türkleşmesi için uygun bir ortam oluşturmuştu. Bazı bölgelerde Ermeni komitacılarının ayaklandıkları veya ayaklanma hazırlığı içinde oldukları iddiası tehcirin amacı değil, resmi gerekçesidir. Yine bu görüşe göre, savaşın başlaması ile birlikte çok sayıda Ermeni’nin Rusya’ya geçerek Osmanlı Devletine karşı savaşmak için gönüllü birlikler oluşturması ve Ermeni çetelerinin Rus birliklerine savaş sırasında yol göstermeleri de tehcire gösterilen bir başka resmi gerekçedir. Ancak, bütün bunlar daha önceden planlanmış olan Ermeni sorununu nihai olarak çözmek ve düşmanla hesaplaşmak için birer bahaneydi. Gerçekte ise, bölgedeki Ermeni komitacılarının saldırılarından bağımsız olarak Ermenilerin tehcir yoluyla yok edilmesi daha önceden İttihat ve Terakki ve Osmanlı Hükümetince planlanmış bulunuyordu. Savaşın çıkması ve Ermeni isyanları Ermenilerin imha edilmesi amacıyla yapılan planın icrası için tarihi bir fırsat hazırlamıştı. 	Bkz. Taner Akçam, İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu, İttihat ve Terakki’den Kurtuluş Savaşı’na, 2. Bası, İstanbul 2002, s. 197 vd.
Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, tehcir kararının verilmesinin temel nedeninin Ermeni isyanları olduğu, özellikle Osmanlı arşivlerinde yapılan ciddi araştırmalar ile ortaya konmuştur. Yapılan araştırmalar, tehcir kararının Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine Ermenilerin Ruslarla işbirliğine gidip Doğu Anadolu’da isyanlar başlatması ve bu durumun Kafkas Cephesi’nde Ruslara karşı savaşan Osmanlı Ordusu için olağanüstü tehlikeli bir durum oluşturması üzerine acil bir tedbir olarak kararlaştırıldığını göstermektedir. 	Bkz. Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, Ankara 1983, s. 193 vd.; Erdal İlter, “Ermenilerin Tehciri ve Türklerin Göçü”, Ermeni Araştırmaları Bahar 2003, Cilt: 3, Sayı 9, s. 30- 40 (31 vd.); Justen McCarthy, “Ermeni İsyanları ve Osmanlılar”, Ermeni Araştırmaları, Kış 2004 - İlkbahar 2005, Cilt 4-5, Sayı: 16-17, s. 82- 108; aynı yazar, “Bırakın Tarihçiler Karar Versin”, Ermeni Araştırmaları, Sayı: 2, Haziran-Temmuz-Ağustos 2001, s.113-130 (117 vd.); aynı yazar, Viktims and Charitable Men/Kurbanlar ve Şefkatli İnsanlar, Konferans, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayını, Isparta 2001; Şenol Kantarcı, “Tarihi Boyutlarıyla Ermeni Sorunu: Başlangıçtan Lozan’a”, Ermeni Sorunu El Kitabı, 2. Bası, Ankara 2003, s. 1- 46 (23 vd); Hasan Babacan, “Birinci Dünya Savaşı Sırasında Ermeni Sorunu, Tehcir Meselesi ve Talat Bey”, Ermeni Meselesi Üzerine Araştırmalar, Hazırlayan Erhan Afyoncu, İstanbul 2001, 149- 186 (158 vd.); Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri, İstanbul 2004, s. 48 vd.; aynı yazar, “Osmanlı Devleti Neden Tehcir Uyguladı? Tehcirle İlgili Gerçekler”, Osmanlının Son Döneminde Ermeniler, Editor: Türkkaya Ataöv, Ankara 2002, s. 105- 136; Halil Metin, Türkiye'nin Siyasi Tarihinde Ermeniler ve Ermeni Olayları, İstanbul 1997, s. 126 vd.; Kemal Çelik, “Soru ve Cevaplarla Ermeni Sorunu/Göçettirme (Tehcir), Sözde Soykırım İddiaları ve Gerçekler”, Ermeni Araştırmaları, Yaz-Sonbahar 2004, Cilt: 4, Sayı: 14-15, s. 131-164 (141 vd.); Esat Arslan, “1915 Zorunlu Göç Geçici Yasasının Gerekliliği ve Uygulamalarının Değişik Açılardan Değerlendirilmesi”, Ermeni Araştırmaları, Sonbahar 2002, Cilt: 2, Sayı: 7, s. 18-37.
Aslında Ermenilerin Doğu Anadolu’daki “Vilayet-i Sitte” olarak adlandırılan altı vilayette bağımsız bir Ermeni devleti kurmak amacıyla isyan ve terör olaylarına başvurmaları 1915 yılından çok önceleri, yani 1890’lı yıllarda başlamıştı. 	Bu konuda bkz. Bayram Kodaman, Ermeni Macerası (Tarihi  ve Siyasi Bir Değerlendirme), Isparta, 2001; s. 34 vd.; Justen McCarthy, “Bırakın Tarihçiler Karar Versin”, Ermeni Araştırmaları, Sayı: 2, Haziran - Temmuz - Ağustos 2001, s.113-130 (117 vd.); aynı yazar, “Ermeni İsyanları ve Osmanlılar”, Ermeni Araştırmaları, Kış 2004 - İlkbahar 2005, Cilt 4-5, Sayı: 16-17, s. 82- 108 (s. 87 vd.); Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, İstanbul 1987, 2. Bası, s. 478 vd.; Bayram Kodaman, “Üç Ermeni Şarkısı ve Ermenilerin Türklere Bakışı”, Ermeni Meselesi Üzerine Araştırmalar, Yayına Hazırlayan, Erhan Afyoncu, İstanbul 2001, s. 103-110 (108-110). 103 vd.; aynı yazar, “Abdulhamid ve Paul Terziyan”, Ermeni Meselesi Üzerine Araştırmalar, Yayına Hazırlayan, Erhan Afyoncu, İstanbul 2001, s. 119- 128 (124 vd.); Metin, s. 103 vd.; Halaçoğlu, Ermeni Tehciri, s. 33 vd. Ermeni isyanları hakkında burada detaya girmek konunun kapsamını aşacaktır. Ancak, tehcir kararının hangi koşullarda alındığını anlamak için karar alınmadan önceki durumu göz önüne getirmek gerekir:
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesi ile birlikte Ruslar ve İngilizler tarafından kışkırtılan Ermeniler Anadolu’nun doğu vilayetlerinde isyan hazırlığına başlamışlardı. Osmanlı Devleti’nin Kasım 1914 tarihinde Almanya’nın yanında savaşa girmesi Ermeniler tarafından büyük bir fırsat olarak görülmüştür. Rusya’nın Osmanlı Devletine savaş ilan etmesi üzerine Ermeni Taşnak ve Hınçak komiteleri örgütlerine isyan çıkarılması ve Kafkasya’da saldırıya geçen Ruslara yardım edilmesini içeren bildiriler yayınlamışlardır. Doğu Anadolu’daki birçok yerden Ermeni gönüllüleri Rusya’nın hakimiyetinde olan Güney Kafkasya’ya eğitime gitmiş ve geri dönerek yerel isyancılara katılmışlardır. Rus kuvvetlerinin, Osmanlı ve Rus Ermenilerinden kurulmuş olan gönüllü birlikler öncülüğünde Doğu’dan Osmanlı topraklarına girmesiyle birlikte Osmanlı Ordusu’ndaki Ermeniler silahlarıyla birlikte firar ederek Rus kuvvetlerine katılmışlardır. Osmanlı kuvvetleri Ruslarla çarpışırken, Ermeni komiteciler cephe gerisindeki bir çok şehir ve kasabalarda isyanlar çıkartmışlar, erkekleri cephede olduğu için savunmasız kalan Türk yerleşim yerlerine saldırarak katliamlara başlamışlardır. Şubat 1914’e gelindiğinde Doğu’nun her yerinden saldırı haberleri gelmeye başlamıştı. Muş yakınında iki saat süren bir meydan savaşı olmuştu. Timar yakınında 1.000 Ermeni isyancısı bir saldırı düzenlemiş; Ermeni çeteler Sivas, Erzurum, Adana, Diyarbakır, Bitlis ve Van vilayetlerinde de baskınlar düzenlemişlerdi. Hem cepheyi geriye, hem de Osmanlı şehirlerini ülkenin batısına bağlayan ve o zaman için hayati önem taşıyan telgraf hatları isyancılar tarafından tekrar tekrar kesilmiş; tamir edilmiş ancak yeniden kesilmişti. İsyancılar ordunun ikmal yollarını kesmişler, yaralı taşıyan konvoyları pusuya düşürmüşler, köprü ve yolları imha etmişler ve stratejik dağ yollarını tutmuşlardı. 	McCarthy, Ermeni Araştırmaları, Cilt: 4-5, s. 96. Yine isyancılar Zeytun, Muş, Şebinkarahisar ve Urfa’yı ele geçirmeye çalışmışlardı. Cephede düşmana karşı savaşması gereken Osmanlı Ordusu isyanları bastırmak zorunda kalıyordu. En şiddetli isyan hareketi Van şehrinde görülmüştü. 	Ermenilerin Van isyanı ile ilgili olarak bkz. Hasan Oktay, “Ermeniler ve Van İhtilal Örgütü (1896-1915)”, Ermeni Araştırmaları, Sayı: 5, Bahar 2002, s. 84-137; Mehmet Hocaoğlu, Arşiv Vesikalarıyla Tarihte Ermeni Mezalimi ve Ermeniler, İstanbul 1976s. 610 vd.; Halaçoğlu, Ermeni Tehciri, s. 54 vd.; Çelik, s. 85; Kantarcı, s.31-32; Hüseyin Çelik, “1915 Görgü Tanıklarınca Van ve Çevresinde Ermeni Olayları”, Osmanlının Son Döneminde Ermeniler, Editör: Türkkaya Ataöv, Ankara 2002, s. 85-104. Diğer şehirlere göre Van’daki Ermeni isyanı daha hazırlık aşamasında açıkça görülüyordu. Şehirdeki Ermenilerin isyan edeceği bilinmesine rağmen Osmanlı Hükümeti gerekli tedbiri alamamıştı. 	Oktay, s. 125. Çünkü, Osmanlı kuvvetleri bütün cephelerde Birinci Dünya Savaşı’nın en şiddetli çatışmalarını vermekteydi. Doğu bölgesinde bulunan Osmanlı kuvvetleri Rusların saldırılarına karşı çarpışırken, durumu fırsat olarak gören Ermeni çeteleri önce Van çevresinde ve 20 Nisan 1915’te Van merkezinde büyük bir isyan başlatmışlardır. 	Oktay, s. 132 vd. Şehirdeki zayıf jandarma birliği isyanı bastıramamış ve şehirden çekilmek zorunda kalmıştır. 15 Mayıs 1915’te şehri Ruslara teslim eden Ermeniler şehirde kalan veya kaçamayan binlerce Müslüman’ı öldürmüşlerdir. 	McCarthy, Ermeni Araştırmaları, Cilt: 4-5, s. 96.
	Ermenilerin saldırdığı bölgeler askeri bir planlama uzmanının, Osmanlı Ordusu’nun savaştaki çabalarına en fazla zarar verebilmek için özenle seçeceği yerlerdi. İsyanlar Osmanlı Ordusu için bir felaket teşkil etmekteydi. Osmanlı Ordusu isyancılarla savaşmak üzere cephedeki bazı ordu birliklerini geri çekip isyan bölgelerine göndermek zorunda kalmıştır. Bu birlikler isyancılar yerine Ruslara karşı savaşabilselerdi savaşın sonucu çok farklı olabilirdi. Bazı tarihçiler Osmanlı Ordusu’nun Doğu’daki yenilgisinin tek nedeninin Ermeni isyanları olduğunu belirtmektedirler. 	McCarthy, Ermeni Araştırmaları, Cilt 4-5, s. 98-99.
Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile Osmanlı Ordusu bütün cephelerde bir ölüm kalım savaşı verirken yukarıda belirttiğimiz faaliyetleri ile Orduyu arkadan vuran Ermeni isyancılara karşı Osmanlı Hükümeti tedbir olarak 24 Nisan 1915 tarihinde, İstanbul ve Anadolu’daki Ermenileri isyana teşvik eden ve sürükleyen Ermeni komite merkezlerinin kapatılması, evraklarına elkonması ve komite elebaşlarının tutuklanması kararını almıştır. Başkumandanlığın ordu birliklerine gönderdiği 26 Nisan 1915 tarihli aynı içerikte bir genelge ile elebaşıların tutuklanarak askeri mahkemelere sevki istenmiştir. Bu emirler sonucu 2345 kişi tutuklanmıştır. Çıkarılan geçici bir kanunla da bütün vilayetlerde Müslüman olmayanların, özellikle Ermenilerin elinde bulunan silahların toplatılması yoluna gidilmiştir. 	Halaçoğlu, Ermeni Tehciri, s. 63; Babacan, s. 163. Ancak, bu tedbirler Ermenilerin isyan ve saldırılarını durdurmaya yetmemiştir. İsyan ve saldırılar durmayınca da Osmanlı Hükümeti isyan eden ve cephede savaşan kuvvetleri arkadan vuran Ermenilerin savaş bölgesinden çıkartılarak Devlet sınırları içinde başka bir yere nakledilmesine karar vermek zorunda kalmıştır. Tehcir kararı verilinceye kadar Ermenilerin Anadolu’da çıkardıkları isyan ve saldırılarla bunlara karşı alınması istenen tedbirlere ilişkin Hükümet ile taşra teşkilatı ve ordu arasında yapılmış olan çok sayıda yazışmayı gösteren belgeler bulunmaktadır. 	Bu konuda yayınlanmış bazı belgeler için bkz. Şinasi Orel - Süreyya Yuca, Ermenilerce Talat Paşa’ya Atfedilen Telgrafların Gerçek Yüzü, Ankara 1983, s. 93 vd.; 
Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, Ermeni isyanları Osmanlı Hükümeti’nin Ermenileri tehcir etmek istemesi nedeniyle çıkmamıştır. Aksine, Ermeniler isyan ettiği için tehcir kararı alınmıştır. 	Ermeni isyanları ve tehcir kararının nedenleri üzerinde Türkiye’de çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaların hepsine ulaşmak ve incelemek bu çalışma açısından mümkün olmamıştır. Bu çalışmalardan inceleyebildiğimiz bazıları yarıda 32 nolu dipnotta belirtilmiştir. Yine inceleme imkanı bulduğumuz diğer bazı kaynaklar şunlardır: Mehmet Hocaoğlu, Arşiv Vesikalarıyla Tarihte Ermeni Mezalimi ve Ermeniler, İstanbul 1976, s. 572 vd.; Mim Kemal Öke, Uluslararası Boyutlarıyla Anadolu – Kafkasya Ekseninde Ermeni Sorunu, İstanbul 1996, s. 149 vd.; Mehmet Sarıoğlu, Ermeni Tehciri, Ermeni Sorunu Rehberi, Kocaeli 2001, s. 75-88; Mehmet Sarıoğlu - Şener Aksu, Tehcir Kanunu’na Yönelik Tezler, Ermeni Sorunu Rehberi, Kocaeli 2001, s. 89- 97; Henefi Bostan, I. Dünya Savaşı Sırasında Ermenilerin İskan Meselesi ve Bazı Gerçekler, Ermeni Meselesi Üzerine Araştırmalar, Hazırlayan Erhan Afyoncu, İstanbul 2001, s. 187-206; Süleyman Beyoğlu, 1915 Tehciri Hakkında Bazı Değerlendirmeler, Ermeni Meselesi Üzerine Araştırmalar, Hazırlayan Erhan Afyoncu, İstanbul 2001, s. 207-222; Nejdet Bilgi, Ermeni Soykırımı İddiaları ve Zorunlu Göçler, Ermeni Meselesi Üzerine Araştırmalar, Hazırlayan Erhan Afyoncu, İstanbul 2001, s. 223-235; Urel-Yuca, Ermenilerce Talat Paşaya Atfedilen Telgrafların Gerçek Yüzü, Ankara 1983. Bir devletin savaş sırasında isyan eden kendi halkının bir kısmını bulunduğu yerden başka yerlere göç ettirmesi, 1915 yılında geçerli olan uluslararası hukuk kurallarına uygundur. O zaman geçerli olan uluslararası hukuk kurallarına göre bir devletin kendi vatandaşlarına karşı uyguladığı muameleler uluslararası hukuk açısından suç teşkil etmemekteydi. Savaş suçu olarak kabul edilen tehcir ise, bir devletin, işgal ettiği bölge halkını zorla göç ettirmesidir. Ancak askeri gereklilikler halinde işgal bölgesindeki halkın göç ettirilmesine 1915 yılında olduğu gibi günümüz uluslararası hukuku da izin vermektedir. 	Bkz. Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına Dair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi md. 49; Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü, md.8. fık.2, bend a) vii). 
Tehcir fikri ortaya çıkmadan önce başvurulan bir diğer tedbir de Ermeni toplumunun ileri gelenleri ve Ermeni Patriği aracılığı Ermenilerin düşmanla işbirliği yapmamaları konusunda uyarılmasıydı. Ancak bu uyarı da sonuç vermemiştir. Tehcir fikrinin ilk defa Van İsyanı ile birlikte ortaya çıktığı görülmektedir. Yine başka bir gelişmenin de tehcir fikrinin ortaya çıkmasında etken olduğu resmi yazışmalardan anlaşılmaktadır. 	Bkz. Arslan, Ermeni Araştırmaları, Sonbahar 2002, Cilt: 2, Sayı: 7, s. 30. Savaşın başlaması ile birlikte Kafkas bölgesindeki Rus kuvvetleri kendi sınırları içindeki bir milyona yakın Müslüman halkı perişan bir şekilde Osmanlı sınırına sürmüştü. Başkumandan Vekili Enver Paşa, İçişleri Bakanı Talat Paşa’ya 2 Mayıs 1915 tarihinde gönderdiği bir telgrafta, Rusların bu hareketleri ve Ermenilerin Van ve diğer yerlerdeki isyanları nedeniyle, Ermenilerin Rus sınırına sürülmesini veya ülke içinde başka yerlere gönderilmesini önermektedir. Söz konusu telgraf tehcir kararı ile bağlantılı ilk resmi belge olması bakımından taşıdığı önem nedeniyle metnini burada veriyoruz:

“Ordu Başkomutanlık Vekaletinden İçleri Bakanlığına 2049 M sayılı çok gizli yazı.
“Van Gölü çevresinde ve Van Valiliğince özellikle bilinen belirli yerlerdeki Ermeniler ayaklanma ve ihtilal için sürekli bir ocak halindedirler. Bu halkın oradan kaldırılarak isyan yuvasının dağıtılması düşüncesindeyim.
“ 3. Ordu Komutanlığının verdiği bilgiye göre, Ruslar 7 Nisan’da (20 Nisan)sınırları içindeki Müslüman halkı çıplak bir halde sınırımız içine sürmüşlerdir. Hem buna karşılık olmak, hem de yukarıda söylediğim amacı temin etmek üzere ya söz konusu Ermenileri Rusya sınırı içine sürmek ya da bu Ermenileri ve ailelerini Anadolu’nun içine çeşitli yerlere dağıtmak lazımdır. Bu iki şıktan elverişlisinin seçilmesi ve uygulanmasını rica ederim. Bir sakıncası yoksa, asilerin ailelerini ve isyan merkezlerini sınır dışına sürmeyi ve onların yerine sınır dışından gelen Müslüman halkı yerleştirmeyi tercih ederim. 19 Nisan 1331 (2 Mayıs 1915).” 	Orel-Yuca, s. 104.
Daha sonra alınacak tehcir kararının ilk işareti olan bu yazı ile Enver Paşa, Ermenilerin isyan çıkaramayacak şekilde dağıtılmasını istiyordu. Yine bu yazıdan, dağıtma işinin yalnız Ermenilerin isyan ettikleri ve karışıklık çıkardıkları yerlerde uygulanmasının istendiği anlaşılmaktadır. 	Halaçoğlu, Ermeni Tehciri, s. 66. 
Tehcirin soykırım olduğunu iddia edenler, Ermeni isyanlarının, özellikle de Van İsyanı’nın, Ermenilerin topluca tehcirini engellemeye yönelik bir savunma hareketi olduğunu ileri sürmektedirler. Halbuki tarihi araştırmalar Ermenilerin Van’da isyan hazırlıklarına Enver Paşa’nın 2 Mayıs 1915 tarihinden çok daha önceleri başladığını ve isyan ettiklerini göstermektedir. 	McCarthy, Ermeni Araştırmaları Cilt: 4-5, s.94.; aynı yazar, Ermeni Araştırmaları, Haziran - Temmuz - Ağustos 2001, Sayı: 2, s. 118 vd.; Kantarcı, s. 32; Oktay, s. 101 vd. Osmanlı arşivlerinde yer alan özellikle İçişleri Bakanı Talat Paşa ile valilikler arasındaki yazışmalar ve Osmanlı ordusu içindeki yazışmalar, savaşın başlaması ile birlikte Anadolu’nun çok yerinde Ermenilerin isyan hazırlığı içinde olduğunu, isyan ve kargaşa çıkarmaya başladığını göstermektedir. 	Başbakanlık Osmanlı Arşivlerindeki bu belgelerin bir çoğuna artık Internet üzerinden de ulaşmak mümkündür: http://ww.devletarsivleri.gov.tr (15.12.2006) Olaylar ve belgeler tehcir kararının nedeninin Ermenilerin savaş koşullarını bahane ederek yok edilmesi amacıyla değil, isyanları ve güvenliği sağlamak amacıyla alındığını göstermektedir. Söz konusu belgeler tamamen gizli olan şifreli telgraflardır ve ileride iddia edilecek soykırım iddialarına karşı formalite olarak hazırlamış oldukları iddia edilemez.

2. Yok etme kastının varlığını ispat edecek bir plan ve belgenin bulunmayışı
1915 ve 1916 yıllarında Osmanlı Hükümeti tarafından Devlet içindeki Ermeni toplumuna karşı gerçekleştirilen tehcir olayının bir soykırım olduğunu iddia edenlere göre, tehcir sırasından yüz binlerce Ermeni katledilmiştir.
Eğer Osmanlı Devletinde yaşayan Ermeniler, iddia edildiği gibi tehcir adı altında planlı bir şekilde yok edilmiş ise, buna ilişkin resmi belgelerin bulunması gerekirdi. Tehciri soykırım olarak nitelendirenler, savaş sonrasında arşivlerde genel bir temizlik yapılarak soykırımı gösteren belgelerin imha edildiğini ileri sürmektedirler. Ancak, bu iddiaları ileri sürenler de tehcirin bir hükümet politikası olarak icra edilmiş ve tüm devlet çarkının harekete geçirilmiş olması nedeniyle tehcir sırasında bakanlıkların kendi aralarında ve en küçük yerleşim yerlerinden vilayetlere ve oradan da bakanlıklara kadar binlerce yazışmanın yapıldığını ve tüm bu belgelerin imha edilmesinin mümkün olmadığını kabul etmektedirler. 	Akçam, s. 24-25; Aktan, s. 20.
Uzun bir süreden beri Osmanlı arşivleri bütün tarihçi ve hukukçuların incelemesine açıktır ve incelenmektedir. Ancak, şimdiye kadar yapılan incelemelerde Ermenilerin bulundukları yerden başka yerlere göç ettirilmesinin onları yok etme amacıyla yapıldığını gösteren hiçbir belge bulunamamıştır. Esasen böyle bir belge veya belgeler bulunsaydı, bunları ortaya çıkarmak için tehcir olayının gerçekleştirildiği 1915 yılından günümüze kadar 90 yıllık bir sürenin geçmesini beklemek gerekmezdi. Çünkü, Birinci Dünya Savaşı’nın Osmanlı Devleti tarafından kaybedilmesi ve ateşkesin imzalanmasından sonra, İttihat ve Terakki Hükümeti istifa etmiş ve Hükümet yetkililerini en ağır şekilde cezalandırmak isteyen ve bu konuda İngilizleri bile geride bırakan Damat Ferit Paşa Hükümeti kurulmuştur. Devletin askeri ve idari teşkilatı Hükümetin denetiminde ve belgeler de bu hükümetin eli altındaydı. Yine daha savaş sırasında savaş suçlularını ve Ermenilere karşı katliamlardan sorumlu olanları cezalandıracağını ilan eden ve savaş sonrasında da İstanbul başta olmak üzere Osmanlı Devleti’nin bir çok yerini işgal eden İngilizler ve Fransızların işgal ettikleri yerlerdeki resmi belge ve bilgileri ele geçirmelerine herhangi bir engel bulunmuyordu.
Tehcir olayının soykırım olduğunu ileri sürenler, Talat Paşa ve diğer hükümet yetkililerine ait olduğunu ileri sürdükleri bir takım belgeler yayınlamışlar ve bu belgelerde Ermenilerin yok edilmesinin açıkça hükümet tarafından planlandığını ve Talat Paşa tarafından emredildiğini iddia etmişlerdir. Aram Andonian tarafından 1920 yılında Paris, Londra ve Boston’da Fransızca, İngilizce ve Ermenice olarak yayınlanmış olan “Naim Bey’in Anıları: Ermeni Tehcir ve Katliamına İlişkin Resmi Türk Belgeleri” adlı bu kitapta yayınlanan belgeler uzun süre Ermeni soykırımının dayanağı olarak gösterilmiştir. Ancak, resmi olduğu iddia edilen bu belgelerin sahte olduğunu Şinasi Orel ve Süreyya Yuca yaptıkları araştırma ile ispat etmişlerdir. 	Şinasi Orel - Süreyya Yuca, Ermenilerce Talat Paşa’ya Atfedilen Telgrafların Gerçek Yüzü, Ankara 1983. Bu belgelerin sadece Türk tarihçileri tarafından değil, neredeyse tüm batılı Osmanlı tarihi uzmanları tarafından da sahte olduğu kabul edilmektedir. 	Guenter Lewy, “Ermeni Sorununu Yeniden Tartışmak”, Ermeni Araştırmaları, Sonbahar 2005, Cilt 5, Sayı: 19, s. 46.
Yukarıda açıklandığı gibi, soykırım suçunda bir devlet veya devlet içinde bir örgüt tarafından hazırlanmış bir yok etme planının bulunması zorunlu değildir. Ancak, tehcirin bir soykırım olduğunu iddia edenler, rakamlar çok farklı olmakla birlikte en az bir milyon Ermeni’nin doğrudan veya dolaylı olarak katledildiğini ileri sürmektedirler. Ermeni tarihçilerce iddia edilen 1.500.000 gibi çok sayıda insanın katledilmesi, ortada kapsamlı bir icra planı olmadan mümkün değildir. Şimdiye kadar Ermenilerin imhasını öngören herhangi bir plan veya belge bulunamadığı gibi, bundan sonra bulunmasının da mümkün olmadığını söyleyebiliriz. 	Lewy, s. 46, Pulat Y. Tacar, “Ermenilere Soykırım Yapıldığı Savının Hukuksal ve Ahlaki Açıdan İncelenmesi”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 2, Haziran-Temmuz- Ağustos, 2001, s. 89-112 (108). 

3. Tehcirin icrası ve tehcir sırasında çok sayıda Ermeni’nin ölümü
Görüldüğü gibi tehcir kararının sebebi Ermenilerin isyan ve saldırıları olup, tehcir için önceden bir karar verilmesi, bu karar uyarınca bir takım planlar yapılması ve teşkilatların kurulması ve yapılan hazırlıklar sonucu tehcire başlanması söz konusu değildir. Aksine, tehcir kararının, Doğu cephesindeki komutanların acilen tedbir alınması talebi üzerine Osmanlı Hükümetince acilen kararlaştırıldığı görülmektedir. Tehcir için önceden herhangi bir plan ve hazırlık yapılmadığı o kadar açıktır ki, İçişleri Bakanı Talat Paşa, daha fazla gecikme olmaması için Bakanlar Kurulu kararı olmadan ve gerekli kanunun çıkarılmasını bile beklemeden, bütün sorumluğu üzerine alarak Ermeni tehcirini başlatmış ve tehcire ilişkin kanun sonradan çıkarılmıştır. 	Aktan, s. 19.
27 Mayıs 1915 tarihinde Osmanlı Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılan ve tarihe “Tehcir Kanunu” olarak geçen “Vakt-i seferde icraat-i hükümete karşı gelenler için cihet-i askeriyece ittihaz olunacak tedabir hakkında Kanun-u Muvakkat” 1 Haziran 1915 tarihinde Takvim-i Vekayi’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun ikinci maddesi ile ordu, müstakil kolordu ve tümen komutanlarına askeri gereklerden dolayı veya casusluk veya vatana ihanet ettikleri anlaşılan köy ve kasaba halkını, tek tek veya toplu olarak başka yerlere sevk ve iskan ettirme yetkisi veriliyordu. Yayınlanan talimatnameler ve gönderilen emirler ile tehcirin kapsam ve koşulları belirlenmiş ve tehcire tabi tutulanların malvarlığı ve canlarının korunması sağlanmaya çalışılmıştır. 	Örneğin, 30 Mayıs 1915 tarihli Başbakanlıktan Dahiliye, Harbiye ve Maliye nezaretlerine yazılan yazıda tehcirin adili ve insani bir şekilde gerçekleştirilmesi için alınacak tedbirleri belirlenmiştir; 10 Haziran 1915 tarihinde yayımlanan talimatname ile tehcire tabi tutulan Ermenilerin mallarının koruma altına alınmasına ilişkin tedbirler kabul edilmiştir. Tehcirin uygulanması ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ile vali ve mutasarrıflar arasındaki gizli şifreli telgraflar tehcirin güvenli bir şekilde yapılması, tehcire tabi tutulanların saldırılardan korunması, ihtiyaçlarının giderilmesi gibi hususlara ilişkin çok sayıda emir ve yazışmaları içermektedir. 	Bkz. Arslan, Ermeni Araştırmaları, Sonbahar 2002, Cilt: 2, Sayı: 7, s. 32 vd.
Yukarıda açıklandığı gibi, soykırım suçu ancak doğrudan kastla işlenebilir. Bu nedenle, suçun faili, grubun kısmen veya tamamen imha olacağını bilerek hareket etmesine rağmen, amacı gurubu yok etmek değil de, başka bir amaçsa (örneğin sırf askeri bir amaçsa), soykırım suçu oluşmaz. Bu nedenle, Osmanlı hükümetinin tehcir sırasında tehcire tabi tutulanların tamamının veya bir kısmının öleceğini veya öldürüleceğini öngördüğü ve bunun da istendiğini iddia eden görüşlerin doğru olduğu varsayılsa bile, tehcir olayını soykırım olarak nitelendirmek mümkün değildir. Çünkü, faillerin Ermeni milleti yok amacıyla hareket ettiklerin ispatlanması gerekir. Halbuki tehcire ilişkin kanun ve Osmanlı Hükümeti tarafından çıkarılan talimatnameler ve gönderilen gizli emirler ile yapılan yazışmalar tehcire tabi tutulanların öldürülmesini değil, aksine hayat ve vücut bütünlükleri ile malvarlıklarının korunmasına ve belirlenen yerlerde iskan edilmesine ilişkin gerekli tedbirleri içermektedir. Tamamı gizli olan bu yazışmalardan hiç birinde tehcire tabi tutulanların katledilmesine veya aç, susuz, korumasız bırakılarak yok olmalarının sağlanmasına ilişkin herhangi bir kayıt ve ifadeye rastlanmamaktadır. 	Başak, s. 88 vd.; Babacan, s. 166 vd.; Aktan, s. 19; Kantarcı, s. 33 vd. Halaçoğlu, Ermeni Tehciri, s. 73 vd. Tehcirin soykırım olduğunu iddia edenler, siyasi propaganda malzemesi olarak hazırlanmış yazılara dayanmakta ve Osmanlıların dürüst bir şekilde tutmuş oldukları bu kayıtları dikkate almamaktadırlar. McCarthy’e göre, tarih konusunda sağlıklı bir eser yazmak için gerekli somut veriler Osmanlı arşivlerinde mevcuttur. “Osmanlılar bugünün medyasına yönelik propaganda yazmamışlardır. Osmanlı askerlerinin ve yetkililerinin raporları siyasal belgeler ya da halkla ilişkiler girişimleri değildi. Bunlar sorumluluk duygusu taşıyan insanların kendi hükümetlerine doğru olduğuna inandıkları şeyleri bildirmek üzere yazdıkları gizli iç hizmet raporlarıydı. Bu raporları yazanlar zaman zaman yanılmış olabilirler ancak bu insanlar asla yalan yazmıyorlardı. Osmanlı arşivlerinde bilerek kandırmaca yapıldığına dair hiçbir ize rastlanmamıştır. Bunu Ermeni Milliyetçilerinin yalan söyleme konusundaki kötü siciliyle kıyaslayın. Nüfusla ilgili uydurma istatistiki bilgiler, söylemediği halde Mustafa Kemal’e atfedilen sözler, Talat Paşa’ya atfedilen sahte telgraflar, ‘Mavi Kitap’taki sahte raporlar, mahkeme kayıtlarının kötüye kullanılması ve hepsinden de kötüsü, Ermenilerce öldürülen Türklerden hiç bahsedilmemesi.” 	McCarthy, Ermeni Araştırmaları Cilt 4-5, s. 101-102.
Diğer taraftan tehcir kararı bütün Ermenileri kapsamıyordu. Bu açıdan Katolik ve Protestan mezhebinde olanlar, askerler ve aileleri, hasta ve amalar, memurlar, tüccarlar ile bazı amale ve ustalar tehcire tabi tutulmamıştı. 	Babacan, s. 167. Yine İstanbul, İzmir, Edirne ve devlet gücünün daha fazla hissedildiği diğer bölgelerdeki Ermeniler tehcire tabi tutulmamıştı. Çünkü, bu bölgelerdeki Ermeniler Devlet için bir tehdit oluşturmuyordu. 	McCarthy, Ermeni Araştırmaları, Haziran-Temmuz-Ağustos 2001, Sayı: 2, s. 120. Eğer Osmanlı hükümeti Ermeniler yok etmek isteseydi ilk önce bu bölgelerdeki Ermenileri tehcire tabi tutması gerekirdi.
Alınan tüm tedbirlere rağmen çok sayıda Ermeni’nin tehcir sırasında öldüğü tarihi bir gerçektir. Ancak ölenlerin gerçek sayısı ile ilgili birbirinden çok farklı sayılar verilmektedir. Denebilir ki, tehcir ile ilgili en tartışmalı konu tehcir sırasında ölen ya da öldürülenlerin sayısıdır. Ancak, tehcir sırasında çok sayıda insanın ölmüş olması tek başına tehcirin Ermenileri yok etmek amacı ile planlanıp icra edildiğini ispata yeterli değildir. Diğer taraftan ölümlerin en önemli nedenlerinin açlık, zor göç şartları, bulaşıcı hastalıklar, göç sırasında yerel halkın yaptığı saldırılar olduğunu yapılan araştırmalar göstermektedir. 	Lewy, s. 44-45. Ancak tehcir sırasında görevlerini kötüye kullanan veya ihmal edenler hakkında tehcir kararını almış olan hükümet tarafından soruşturmalar yapılarak sorumluların cezalandırılmış olması tehcir kararının Ermenileri yok etmek amacıyla alınmadığını gösterir. 	Başak, s. 89.

4. Yok etme amacının temelinde ayrımcılığa dayanan ırkçı nefretin olmayışı
Yukarıda açıklandığı gibi, soykırım suçunda failin amacı, sayılan dört gruptan birini yok etmek olmalıdır. Fail, gruplardan birini başka bir neden olmaksızın sadece kendisinden başka bir grup olması nedeniyle yok etmek amacı taşımalıdır. Bu açıdan sayılan gruplardan birine mensup olanların sırf bu grup mensubu olduğu için öldürülmesinin nedeni, ancak bu gruba karşı duyulan ırkçı nefretin varlığı ile açıklanabilir. 	Aktan, s. 15, 
Ancak, Osmanlılarda Ermenilere karşı ırkçı bir nefretin bulunduğunu iddia etmek mümkün değildir. Batıdaki antisemitizm türü bir ırkçı nefret, İslam ve Türk toplumlarının tarihinde rastlanmamıştır. Çünkü, İslam Dininde Hıristiyanlar ehli kitap sayıldıkları için, onlara karşı hoşgörü ile davranılmıştır. Ermeniler “milleti sadıka” olarak vasıflandırılmışlar ve onlara devlet idaresinde önemli görevler verilmiştir. İçlerinden yüksek seviyede memurlar yanında, kaymakam, paşa, vali büyükelçi hatta dışişleri bakanı bile olmuştur. Osmanlı toplumunda Ermenilere karşı bir kıskançlık ve nefret de söz konusu değildir. Bu nedenle Ermenilerin sırf Ermeni oldukları için tehcire tabi tutulduklarını iddia etmek mümkün değildir. 	Aktan, s. 16.
Sonuç olarak, Osmanlı toplumu ve yöneticilerinde hiçbir zaman ırkçı bir doktrin veya ırkçılığa dayanan bir nefret söz konusu olmadığı için, tehcir kararının, Ermenilerin sırf başka bir millet oldukları için onları yok etmek amacıyla alındığını iddia etmek tarihi gerçeklere aykırıdır. 

5. Tehcirden sorumlu olanlar hakkında yapılan soruşturma ve kovuşturmalar
a) Osmanlı divan-ı harb-i örfilerinin yaptıkları soruşturma ve kovuşturmalar
Tehcir olayını Ermeni soykırımı olarak kabul edenlerin son zamanlarda en çok dayandıkları delillerden birisi de Birinci Dünya Savaşı sonrasında İstanbul’da kurulan divan-ı harb-i örfilerin yaptıkları yargılamalar ve bu mahkemelerin verdikleri kararlardır. Tehcir olayını bir soykırım olarak kabul eden Taner Akçam da tezini önemli oranda bu divanı harplerdeki yargılamalara dayandırmaktadır. 	Akçam, s. 19-20, 455 vd. Ancak, bugün bu mahkemelerin dava dosyalarından hiç birisi mevcut değildir. Görülen davalara ilişkin bazı tutanaklar dönemin Takvim-i Vekayi’sinde yayınlanmıştır. 	Akçam, s. 20.
Bu mahkemelerdeki yargılamaların ve verilen kararlarının tehcir olayının planlanmış bir soykırım olduğunu ispat için dayanılacak belgeler olmadığını söylemek gerekir. Çünkü, bu divan-ı harb-i örfiler olaylardan sonra kurulmuş sıkıyönetim askeri mahkemeleridir. Ve daha da önemlisi bu mahkemelerin amacı, tehcir sırasında meydana gelen ölümlerden sorumlu olanları ortaya çıkarmaktan ziyade, Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşı’nı kaybetmesinden sonra başlayan Paris Barış Görüşmeleri’nden olumlu sonuçlar elde etmekti. 	Akçam, s. 19. Çünkü, İtilaf Devletleri Osmanlı Devletine son vererek aralarında paylaşmak konusunda anlaştıkları gibi, savaş suçları ve Ermeni katliamı nedeniyle Türkleri çok ağır bir şekilde cezalandırmaya da hazırlanıyorlardı. Ünlü Türk düşmanı ve o zamanın İngiltere Başbakanı Lloyd Georg, Türklerin Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında savaşa girmiş olmasını Türklerle yapılması zorunlu nihai hesaplaşmanın fırsatını verdiği için sevinçle karşılamıştı. Lloyd Georg’a göre, Türkler, “insanlık kanseri, kötü yönettikleri toprakların etine işlemiş olan bir yara”dır. 	Aktaran, Akçam, s.342.  Savaşın sonunda da “Türklere çok sert bir ders vermek gerek”tiği tüm müttefiklere hakim olan bir görüştür. Lloyd Georg, “Barış koşulları ilan edilince, zaten Türklerin ne kadar ağır cezalara çarptırılacakları görülecektir ... Cezalar onların en büyük düşmanlarını bile yeterince tatmin edecek kadar müthiştir”, diyecek kadar ileri gitmiştir. “Ermeni ve Yunan nüfusunun katliamı .. (Türklerin) felaketler ve suçlar listesi”nin başında gelmektedir. 	Aktaran, Akçam s. 348-349. İstanbul Yüksek Komiser Yardımcısı Webb, 3 Nisan 1919 tarihinde Paris Barış Konferansına gönderdiği bir telgrafta şöyle demektedir: “Ermeni vahşetinden suçlu olan bütün kişileri cezalandırmak Türklerin toptan cezalandırılmasını gerektirir. Bu nedenle cezanın, ulusal olarak, son Türk İmparatorluğu’nun parçalanması biçiminde ve kişisel olarak, bendeki listede yer alan yüksek görevlilerin akıbetleri örnek oluşturacak şekilde yargılanmaları biçiminde verilmesini öneriyorum”, der. 	Aktaran, Akçam, s. 349; ayrıca bkz. Kaya, s. 82. 
İşte böyle bir tablo karşısında yeni kurulan Osmanlı Hükümeti, Devletin parçalanmasını önlemek ve Paris Barış Görüşmeleri’nden olumlu bir sonuç elde etmek için barış görüşmeleri başlar başlamaz hemen harekete geçerek “Ermeni katliamından suçlu” olanların yargılanması için divan-ı harbi örfiler kurmuştur. Tespit edebildiğimiz kadarıyla, bu mahkemeler ve yargılamaları hakkında yapılmış yeterli araştırma mevcut değildir. Taner Akçam’ın yaptığı araştırmalara göre, o zamanın sıkı yönetim askeri mahkemeleri olan bu mahkemeler hükümet kararnameleri ile kurulmuş, hakimleri de sık sık değiştirilmiş ve mahkemelerin kararlarına karşı da başlangıçta temyiz yolu kabul edilmemiştir. 	Akçam, s. 457 vd.
Çoğu, İttihat ve Terakki düşmanı olan Damat Ferit Paşa Hükümeti tarafından kurdurulmuş bu mahkemeler, olağanüstü koşullarda yargılama yapmış ve sanıklara savunma hakkı tanınmıştır. Bu nedenle, bu mahkemelerinin kararlarının tehcir olayının soykırım olduğunu ispata elverişli deliller olmadığını söylemek gerekir. 	Başak, s. 90. Esasında bu mahkemeler önündeki yargılamalarda, Ermenilerin katledilmesine ilişkin herhangi bir belge veya plan da delil olarak öne sürülememiştir.
	
b) Sever Antlaşması ve İngilizler tarafından yapılan soruşturma ve kovuşturmalar
Daha Sevr Antlaşması imzalanmadan önce savaş suçlarından ve Ermenilere karşı “katliam”dan sorumlu olan Osmanlı Hükümet yetkilileri, İttihat ve Terakki’nin üst düzey yöneticileri ile ordudaki sorumlu subayların cezalandırılması için bir takım tedbirler almaya başlamışlardı. İngilizler, işgal ettikleri bölgelerde bazı Osmanlı subaylarını tutuklamışlar ve Osmanlı hükümetine baskı yaparak da bazı kişilerin tutuklanmasını sağlamışlardı. 	Akçam, s.366 vd. Sevr Antlaşması ile bütün Türkleri cezalandırma amacını somutlaştıran İngilizler, yukarıda bahsettiğimiz İstanbul’daki yargılamaları yetersiz bularak tutukladıkları bu kişileri yargılamak amacıyla daha sonra Malta’ya götürmüşlerdir. Ancak, İngilizler bu kişilerin savaş suçları işledikleri veya Ermenilere karşı katliam yaptıklarına dair herhangi bir delil bulamadıkları için serbest bırakmak zorunda kalmışlardır. Eğer bu kişilerin ispatlanmış bir sorumlulukları bulunsaydı, İngilizlerin bu kişileri serbest bırakmaları mümkün değildi. 	Tacar, s. 101-102; Aktan, s. 24; Kaya, s. 82 vd.

c) Sevr Antlaşması’nın 230. maddesinin o zamanki uluslararası hukuka aykırılığı
İngilizler, Osmanlı yönetici ve subaylarını yargılama yetkisini 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan Sevr Antlaşmasının 226-230. maddelerinden alıyorlardı. Antlaşmanın 230. maddesi Ermeni katliamından sorumluların cezalandırılmasına ilişkin şu hükmü içermekteydi: 	Sevr Antlaşmasının metni için bkz. Seha L. Meray/Osman Olcay, Osmanlı İmparatorluğunun Çöküş Belgeleri, Ankara 1977, s.113-114.

“Osmanlı Hükümeti, 1 Ağustos 1914 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu’nun parçası bulunan herhangi bir toprak üzerinde, savaş durumu sırasında işlenen topluca öldürmelerden sorumlu olan (ve) Müttefik Devletlerce istenen kişileri kendilerine teslim etmeyi yükümlenir.
Müttefik Devletleri, bu nedenle suçlanan kişileri yargılamakla görevlendirilecek mahkemeyi göstermek hakkını saklı tutarlar ve Osmanlı Hükümeti bu Mahkemeyi tanımayı yükümlenir.
Uygun bir süre içinde, Milletler Cemiyeti, sözü edilen topluca öldürmeleri yargılamaya yetkili bir mahkeme kurarsa, Müttefik Devletler, sözü geçen sanıkları bu mahkemeye vermek hakkını saklı tutarlar ve Osmanlı Hükümeti bu mahkemeyi de yükümlenir.”
İtilaf Devletleri Ermeni tehcirinden sorumlu olanları kendi askeri mahkemelerinde veya kurulacak bir uluslararası mahkemede yargılayabileceklerdi.
Sevr Antlaşması’ndaki düzenlemenin o zamanki uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğuna kısaca değinmek gerekiyor. Ermeni tehciri sırasında meydana gelen ölümlere uygulanabilecek hukuk kuralı olarak o zamanki uluslar arası hukukta 1907 tarihli IV. La Haye Sözleşmesine ek Kara Savaşının Kanun ve Teamüllerine İlişkin Tüzük (Haager Landkriegsordnung) bulunuyordu. Ancak bu Tüzüğün, Ermeni tehciri olayına uygulanması mümkün değildi. Çünkü, ilk olarak, bu sözleşmeyi Osmanlı Devleti onaylanmamıştı ve Tüzükteki yasakların taraf olmayan devletler için de bağlayıcı olduğunu iddia etmek mümkün değildi. İkinci olarak, bu Tüzük hükümleri, savaş hukukunun kurallarını içeriyor ve bazı savaş metot ve araçlarını yasaklıyor, ancak ihlali halinde kişisel cezai sorumluluk öngörmüyordu. Üçüncü olarak ise, Tüzük hükümleri taraf devletlerin savaş sırasında düşman tarafa karşı işlediği fiilleri yasaklıyordu. Buna karşın savaş sırasında bir hükümetin kendi halkına karşı işlediği suçlar bu Tüzüğün kapsamına girmiyor, ihlali işleyen devletin kendi ulusal hukukuna tabi tutuluyordu. İnsanlığa karşı suçlar kavramı ise henüz tanınmıyordu. Bir devletin kendi halkına karşı işlediği suçların başka devletlerce kovuşturulmasına veya uluslararası bir ceza mahkemesinde yargılanmasına imkan tanıyan başka bir uluslararası hukuk belgesi veya teamül kuralı da mevcut değildi. Bu nedenlerden dolayı yukarıda belirttiğimiz Paris Barış Görüşmelerinin yapıldığı komisyonda yoğun tartışmalar olmuş, Amerikan ve Japon temsilciler komisyonun kararına bu yönlerden karşı çıkmışlardır.	Amerikalıların bu konudaki itirazları hakkında bkz.Lütem, s.22. 

IV. Sonuç ve kısa bir değerlendirme
1) Tehcir olayının sadece tarihçilere bırakılacak bir konu olmadığını, bir çok ülkenin parlamentolarında kabul edilen “Ermeni Soykırımı” kararları ile bazı ülkelerde Türkler tarafından “Ermenilere soykırım yapıldığını inkar etmenin cezalandırılmasını” öngören yasama faaliyetleri göstermektedir. Bu nedenle, hukukçuların da bu konuya eğilmeleri gerekmektedir. Gerçi tarihi incelemeler olmadan hukukçuların bu konuda yorum yapması doğru olmaz. Ancak, hukuk tarihi, uluslararası hukuk ve uluslararası ceza hukuku alanındaki uzmanların da konuya incelemesi ve tarihçilerin yaptığı araştırma sonuçlarını hukuki açıdan değerlendirmesi yararlı olacaktır. 
2) Soykırım suçundan söz edebilmek için failin, suç tanımında sayılan gruplardan birini yok etme amacıyla soykırım oluşturan fiilleri işlemesi gerekir. Soykırım suçu ancak doğrudan kastla işlenebilir. Fail, grubun kısmen veya tamamen imha olacağını bilmesine rağmen gurubu yok etmek amacıyla değil de başka bir amaçla, örneğin sırf askeri amaçla hareket ediyorsa, soykırım suçu oluşmaz. Bu açıdan tehcir kararını alan Osmanlı Hükümeti’nin tehcir sırasında bir çok kişinin ölebileceğini tahmin ettiği varsayılsa bile, Ermeni toplumunu yok etmek amacıyla tehciri gerçekleştirdiği ispatlanmadığı sürece tehcir olayının soykırım olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Halbuki, tehcire ilişkin kanun ve Osmanlı Hükümeti tarafından çıkarılan talimatnameler ve gönderilen gizli emirler ile yapılan yazışmalar tehcire tabi tutulanların öldürülmesini değil, aksine hayat ve vücut bütünlükleri ile malvarlıklarının korunmasına ve belirlenen yerlerde iskan edilmesine ilişkin gerekli tedbirleri içermektedir. Tamamı gizli olan bu yazışmalardan hiç birinde tehcire tabi tutulanların katledilmesine veya aç, susuz, korumasız bırakılarak yok olmalarının sağlanmasına ilişkin herhangi bir kayıt ve ifadeye rastlanmamaktadır. Bu nedenle tehcir kararının Ermeni toplumunu yok etmek amacı ile alındığı ve icra edildiğini iddia etmek mümkün değildir.
3) Soykırım suçunun işlenmesinde belli bir planın bulunması zorunlu değildir. Ancak, bir grubun yok edilmesini amaçlayan katliamların gerçekleştirilebilmesi önceden hazırlanmış bir planı zorunlu kılmaktadır. Tehcir olayını soykırım olarak nitelendirenlerin ileri sürdükleri gibi, tehcir sırasında 1.500.000 Ermeni yok edilmişse, bu ancak önceden hazırlanmış bir planın bulunması halinde mümkün olabilir. Halbuki, tehcir olayından günümüze kadar geçen yaklaşık 90 yıllık süre içinde tehcir kararını alan ve uygulayan Osmanlı Hükümeti’nin tehcir yoluyla Ermenileri yok etmeyi amaçladığını gösteren herhangi bir planın bulunduğu ortaya konulamamıştır. İleri sürülen belgelerin ise sahte olduğu kısa zamanda ortaya çıkmıştır.
4) Tehcirin soykırım olduğunu ileri sürenlerin iddialarını ispat için dayandıkları en önemli delillerden birisi de Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İstanbul’da kurulmuş olan divan-ı harb-i örfilerde yapılan yargılamalar ve verilen mahkumiyet kararlarıdır. Ancak, Paris Barış Görüşmelerini olumlu etkilemek ve muhalifleri tasfiye etmek amacı ile kurula bu olağanüstü sıkıyönetim mahkemelerinde adil ve tarafız bir yargılama yapıldığını söylemek mümkün değildir. Bu nedenle, bu mahkemelerin kararlarıyla soykırımın ispatlandığını iddia etmek doğru değildir. Ancak, bu mahkemelerin kurulması ve yaptıkları yargılamalar hakkında henüz yeterli çalışmaların yapılmadığını da belirtmek gerekir.
5) Kabul etmek gerekir ki, soykırım suçunda failin kastını ispat etmek oldukça zorudur. Bu durum, aradan uzun bir süre geçmiş ve iddia edilen fiiller olağanüstü koşullarda işlenmişse bu zorluk kendiliğinden anlaşılır. Ancak, tehcir olayında faillerin Ermeni toplumunu yok etme amacıyla hareket ettiğine ilişkin somut deliller söz konusu değildir. Elde kesin deliller olmadan bütün suçların en büyüğü ve en korkuncu olan soykırım suçu ile kimseyi, bir toplumu veya milleti suçlamak ceza hukukunun temel ilkelerine aykırıdır.

