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Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ακολούθησε πολιτική εθνοκάθαρσης απέναντι στους Αρμένιους
και τους Ρωμιούς επισημαίνει ο Τούρκος ιστορικός και καθηγητής του Πανεπιστημίου
Σαμπαντζί Χαλίλ Μπερκτάι επικαλούμενος οθωμανικές ιστορικές πηγές και ντοκουμέντα.
Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Μιλλιέτ» ο καθηγητής Μπερκτάι χαρακτηρίζει ως
σημείο καμπής τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-13. «Καθώς τα ελληνικά και τα
βουλγαρικά στρατεύματα προέλαυναν προς την Κωνσταντινούπολη, στο Πέραν οι
μειονότητες γιόρταζαν τη νίκη. Πριν ξεσπάσει ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος άρχισε
εθνοκάθαρση κατά των Ελλήνων, κατά των Ρωμιών. Αυτό το αναφέρει στα
απομνημονεύματά του ο Πρόεδρος της Οθωμανικής Βουλής Χαλίλ Μεντεσέ» επισημαίνει ο
κ. Μπερκτάι.

Παράλληλα υπογραμμίζει ότι κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων η πολιτική
κάθαρσης σε βάρος των Ρωμιών ξεκίνησε στη Θράκη με μία εντολή για τον εκφοβισμό τους.
«Ο Χαλίλ Μεντεσέ στα απομνημονεύματά του γράφει ότι περίπου 100.000 Ρωμιοί πήγαν
στην Ελλάδα χωρίς ούτε καν να ανοίξει η μύτη τους. Στα περίχωρα της Σμύρνης γίνονται
παρόμοια πράγματα. Μισο-φανερά μισο-κρυφά γίνεται εθνοκάθαρση. Αυτά τα γεγονότα
είναι μια άνευ όπλων πρόβα για την εξόντωση των Αρμενίων. Δεν λέω ότι εκείνη την εποχή
είχε σχεδιαστεί ο εκτοπισμός των Αρμενίων, όμως τελικά υπήρξε μία τέτοια εμπειρία. Το
1912 διεφάνη ο κίνδυνος να πέσει η Κωνσταντινούπολη. Ο Εμβέρ πασάς έδωσε εντολή για
εκκένωση του υπουργείου Πολέμου και για μεταφορά του στην Ανατολία. Θα έπρεπε
τουλάχιστον η Ανατολία να εκκενωθεί από στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να προδώσουν
. Κάτω από μία τέτοια ψυχολογική κατάσταση ελήφθη η απόφαση για τις εκτοπίσεις»
αναφέρει ο καθηγητής Μπερκτάι.

Στην ερώτηση αν την εντολή για τους εκτοπισμούς των Αρμενίων τις έδωσε ο Ταλάτ
πασάς ή ο Εμβέρ πασάς απαντά: «Κατά τη γνώμη μου ο Ταλάτ ήταν πιο σημαντικός
άνθρωπος από τον Εμβέρ. Ήταν ο εγκέφαλος των Ενωτικών ( σσ του οργάνωσης «Ένωση
και Πρόοδος»). Κατά την εποχή του Μεγάλου Ναπολέοντα υπήρχε ένας αρχηγός της
μυστικής αστυνομίας, ο Φουσέ. Ο Ταλάτ του έμοιαζε λίγο. Ο Ταλάτ πείθει τον Εμβέρ και
τον Τζελάλ να στραφούν κατά των Αρμενίων. Οι Αρμένιοι όμως κάνουν ένα μεγάλο λάθος
στους υπολογισμούς τους, και λένε « μπλοφάρουν να μη δώσουμε σημασία». Η εντολή των
εκτοπισμών είχε ως στόχο όλους τους Αρμενίους υπηκόους της Αυτοκρατορίας μόνο και
μόνο επειδή ήταν Αρμένιοι. Δηλαδή ο νόμος περί εκτοπισμών δεν έλεγε :θα εκκενώσουμε
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μόνο την Ανατολική Ανατολία. Όχι, το 1915 η Ανατολική Ανατολία δεν συνόρευε με την
εμπόλεμη περιοχή. Ο νόμος περί εκτοπισμών ήταν ξεκάθαρα μια εθνοκάθαρση»

Όσον αφορά το σήμερα ο κ. Μπερκτάι επισημαίνει ότι η Τουρκική Δημοκρατία δεν μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνη για τα γεγονότα του 1915 . Ωστόσο αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός ή
ο υπουργός Εξωτερικών θα μπορούσαν να δηλώσουν ότι υπήρξαν σκοτεινές σελίδες κατά
τη δημιουργία του εθνικού κράτους , ότι η διοίκηση της οργάνωσης «Ένωση και Πρόοδος»
έδωσε εντολή για τον εκτοπισμό μερίδας του λαού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με
αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μερικές εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και ότι
λυπούνται για αυτό το ιστορικό γεγονός. Τέλος ο κ. Μπερκτάι εκφράζει την πεποίθηση ότι
μπλοφάρουν αυτοί που υποστηρίζουν ότι η υπόθεση αυτή πρέπει να πάει στα Ηνωμένα
Έθνη προβάλλοντας το επιχείρημα ότι τότε θα αποδειχτεί πως δεν πρόκειται για
γενοκτονία.

Ο Χαλίλ Μπερκτάι γεννήθηκε το 1947 έκανε τις πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο
Πανεπιστήμιου του Γέιλ και το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο του Μπίρμινχαμ. Δίδαξε
στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, στο Πανεπιστήμιο Μέσης Ανατολής και το Πανεπιστήμιο
του Βοσπόρου. Σήμερα είναι καθηγητής στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Σαμπαντζί.
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