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Kimsenin parası Osmanlı’da
kalmadı
Ermeniler’e ait taşınmazlardan elde edilen 5 milyon
Osmanlı altınına İngilizler’in el koyduğunun ortaya
çıkması büyük yankı uyandırdı.
İngilizler’in zorunlu göçe tabi tutulan Ermeniler'in taşınmazlarının
satışından elde edilen 5 milyon Osmanlı altınına el koymasının ortaya
çıkması büyük yankı uyandırdı.
Osmanlı'nın göç eden Ermeniler'e paralarını ödediğine dair arşivlerde
binlerce makbuz bulunduğunu belirten uzman tarihçiler "Osmanlı'da kimsenin parası kalmadı" fikrinde birleşti.
Dışişleri Bakanlığı'nı da harekete geçiren BUGÜN'ün haberini tarih profesörleri değerlendirdi. Türk Tarih Kurumu (TTK) araştırmacısı
Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur, Alman bankalarına yatan Osmanlı altınlarına Versaille Anlaşması’ndan sonra İngilizler'in el
koyduğunu söyledi.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Kurt, Osmanlı'nın Ermenilere paralarını ödediğini kaydederken, İstanbul
Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Arslan, Osmanlı'da hiçbir milletin parasının kalmadığını ifade etti. Tarihçi Prof. Dr.
Sina Akşin ise paranın Anadolu'da yer alan göçmenler için kullanılmış olabileceğini aktardı.
İNGİLİZLER PARALARA EL KOYDU
Türk Tarih Kurumu (TTK) araştırmacısı Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur: "Tehcirden sonra giden vatandaşların mallarına el
konuluyor. Ama bu tamamen sahipsizlikten kurtarma anlamında yapıldı. Devlet alıp da kendi hazinesine koymadı. Herkesin kendi
adına kayıtlar alınıp yapıldı. Araştırmalarımızda bunlara ulaştık. Ama bunlarla ilgili büyük sorunlar ortaya çıkıyor.
Ermenilerin Almanya ve Avusturya ülkeleri vatandaşlarına borçları var. Onlar da parasını isteyince 1915 Eylül'ünde Ermenilerden
alacaklı olanlara dair bir kararname çıkarılıyor. Ondan sonra da alacaklarla verecekler karşılaştırılıyor.
Bunun kayıtları zaten Osmanlı Devleti'nde var. Almanya'da bankaya yatan paralara Versaille anlaşmasından sonra İngilizler el
koydular. Osmanlı Devleti savaş bittikten sonra bu malları iade ediyor. Bazı Ermeniler kaldıkları yere geri dönemediklerinden bunlar
paralarını İstanbul'da almış. Maliye Ermenilere paralarını ödemiş. Osmanlı arşivlerinde bu konuyla ilgili binlerce belge ve makbuz
var."
HİÇBİR MİLLETE BORCUMUZ YOK
İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Arslan: "Osmanlı Devleti kesinlikle Ermenilerin parasına el koymadı.
Onlar zaten göçe zorlandıklarında mallarını satıp parasını alıp gitti. Zaten tüm Ermeniler de göçe zorlanmadı. Riskli bölgelerde yer
alan Ermeniler tehcire zorlandı. Göç edenler 1918 yılında geri döndü ve yerlerini satmayanlar aynı yerlere geri yerleştiler. Zaten
bunlara eski mallarını geri alma hakkı da verildi. Bütün Ermenilerin malları satıldı diyemeyiz. Ama Ermenilerden kalan okullar
satılmış olabilir. Bir yolsuzluk yapıldı mı onu bilmiyoruz. Para Osmanlı'nın elinde kalmadı Ermenilere geri verildi. İtilaf devletleri
Ermenilerin elindeki o paralara el koymuş olabilir. Ama Osmanlı'da hiçbir milletin parası kalmadı."
BELGELERİYLE ORTAYA KOYDU
Tarihçi Prof. Dr. Sina Akşin: "Bu konuda ben çalışma yapmadım ama Prof. Dr. Kemal Çiçek uzun zamandır bu konuda çalışmalar
yapıyor. Kemal hocamız çalışmasında 5 milyon Osmanlı altını liranın Alman bankalarına yatırıldığına dair belgelere ulaştı.
İtilaf devletlerinden özellikle İngiltere'nin paraya el koyduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca o zamanlar Anadolu göçmen doluydu bu para
onları yerleştirmek için de kullanılmış olabilir."
TÜRKİYE'NİN ÖDEYECEĞİ BEDEL YOK
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Kurt: "Prof. Dr. Kemal Çiçek'in bu konudaki çalışmaları ve görüşleri
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çok önemli. Ayrıca bu konuda Oktay Özel'in de araştırmaları var. Ermeniler tehcire gönderildiklerinde mallarını satıp parasını alıp
gitti.
Ermenilerin de bu konuyla ilgili çeşitli iddiaları var ama Türkiye bu iddiaları muhatap almamalı. Özellikle o dönemde Diyarbakır'daki
Ermeni topraklarının çeşitli kişilerin ellerine geçtiğini biliyoruz. Orada aslında karanlık noktalar var. Orada belki toprak satılmış olabilir.
Ama Osmanlı'da kimsenin parası veya toprağı kalmadı. Düşünülürse Suriye'de, Irak'ta ve başka birçok yerde de Osmanlı parası ya
da toprağı kaldı. Türkiye'nin bu konuda ödeyeceği bedel yoktur."
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