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AS CONSEQUÊNCIAS DO NÃO-RECONHECIMENTO DO GENOCÍDIO DE 1915 NAS 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA TURQUIA 
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Resumo: O presente trabalho pretende explorar a política externa turca sob a perspectiva do genocídio do 
povo armênio e do posterior desmembramento do Império Turco Otomano. Analisando as continuidades 
e rupturas dos ideais que regem a sua política externa, especificamente sobre questões como território e 
relações regionais, pretende-se estabelecer algumas tendências sobre a política inter-regional do Cáucaso, 
Oriente Médio e Ásia Central. Busca-se compreender a articulação e realização das políticas de extermínio 
e a diáspora armênia e a construção dos paradigmas de política internacional da atual Turquia, como o 
kemalismo e neo-otomanismo. Sobre as relações internacionais da Turquia, serão sintetizados padrões de 
comportamento de acordo com a ideologia de cada governante e o posicionamento atual de Erdogan 
com relação aos seus vizinhos e principais parceiros, bem como as tendências de uma futura política 
internacional que parece se assemelhar cada vez mais com o otomanismo do final do século XIX. O objetivo 
principal da pesquisa é expor a diferença das consequências de um crime contra a humanidade entre o 
autor e a vítima, focando na não-existência de punições e sanções contra a Turquia mesmo após o 
chamado “primeiro holocausto”. 
Palavras-chave: Turquia, Armênia, Genocídio, Cáucaso, Política internacional. 

 
Abstract: The present paper intends to explore the turkish foreign politics under the perspective of the 
genocide of the armenian people, and the following scission of the Ottoman Empire. Analyzing the 
continuities and ruptures of the ideals that lead their foreign polices, specifically about matters as 
territory and regional relations, it intends to establish some tendencies about the interregional politics of 
the Caucasus, Middle East and Central Asia. It seeks to comprehend the articulation and execution of the 
extermination policies that led to the Armenian diaspora, and the construction of the current paradigms 
of Turkey’s foreign policy like Kemalism and Neo-Ottomanism. About Turkey’s international relations, one 
hopes to sintetize the behavioral patterns according to each chief of states’ ideology, and the current 
positioning of President Erdogan in relation to his neighbor states and partners, as well as the tendencies 
of a future foreign policy that gets continuously closer to late 1800s ottomanism. The main goal of this 
research 
is to expose the difference between the consequences of a crime against humanity for its perpetrator and 
victim, focusing on the non-existent punishments and sanctions against Turkey for not recognizing this 
matter, as it is called the “First Holocaust”. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 O cenário do conflito abordado nesse artigo é a região, atualmente turca, da 

Anatólia. Ocupando o centro-oeste do território da Turquia, fazendo divisas com as 

montanhas e planaltos do Cáucaso e com o Deserto Sírio, de Deir Zor. É uma 

área de constante mudança dos povos que por lá passaram, portanto, terra de 

muitos conflitos entre quem ocupava o território ou estava ali só de passagem. A 

presença de civilizações naquela parte do mundo é tão antiga quanto a 

Mesopotâmia, logo a leste da Ásia Menor, contando com uma história 

extremamente rica em conflitos e relações de poder. No século XIX, os povos 

presentes ali eram, em sua maioria, turcos muçulmanos, além de curdos, 

armênios, gregos otomanos e minorias assírias. A grande diferença desses 

últimos três grupos, a qual os separava dos turcos, era a religião cristã. Não é 

observado nenhum período muito longo onde não houvesse conflito entre tais 

povos, tendo sua história sempre marcada por violência e desavenças. As práticas 

mais comuns de ataque entre essas populações eram saques, massacres e 

destruição das suas lojas e casas. Até a regulamentação legislativa da realocação 

dos gregos e armênios, as tentativas de expulsão se dava nessas bases, ou seja, 

o Genocídio de 1915 nada mais foi do que o aumento nas proporções da violência 

já sofrida por esses povos há décadas. 

Além das diferenças religiosas e étnicas, os armênios entravam em conflito com 

os turcos com relação a sua força de protesto, nunca se rendendo e sempre 

batendo de frente com o governo turco, que não arriscava tomar medidas diretas 

de ataque a essa população por sua força política e de organização, temendo uma 

rebelião armênia. A ideia de que os armênios estavam coligados com os russos e 

prontos para uma rebelião ou a busca pela independência permeou as atitudes do 

povo turco, que carregava um sentimento de retornar a uma grandiosidade do 
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Império Otomano. Nesse sentido, a irreverência e a desobediência do povo 

armênio se encontrava no meio do caminho, os transformando num empecilho a ser 

superado. A história do declínio do Império Turco-Otomano se liga diretamente ao 

genocídio, no sentido de este ser um resultado de uma busca frenética pela 

retomada do controle do território, já tendo perdido 1/5 de seu território naquela 

época. Além de tudo isso, o contexto da Primeira Guerra Mundial não pode ser 

ignorado, pois permeou as ações dos governantes e determinou certas narrativas 

que baseavam essas decisões. O Império estava em guerra com as potências 

ocidentais, entre essas a Rússia, sua maior inimiga na Questão Armênia, sendo o 

país que recebia tanto refugiados armênios como desertores do exército que 

aceitavam a proteção que os russos ofereciam a esse grupo étnico. Também existe 

a narrativa de que os armênios recebiam a simpatia da Entente por ser constituída 

por cristãos, suposição que mais tarde se tornou real na medida que a França e a 

Inglaterra puderam abrigar refugiados armênios ao final da guerra. 

Não se busca aqui apenas expor fatos históricos, mas sim usá-los como base 

para uma análise das consequências destes marcos na história desses povos, 

também buscando uma crítica ao modelo de atuação dos turcos com relação a 

esses fatos: Taner Akçam, historiador turco, propõe motivos para e maneiras de 

superar a resistência ao reconhecimento desse processo que carrega a 

barbaridade e a violência como raiz. 

 
 1. HISTÓRIA DO GENOCÍDIO 

 
 Ao final do século XIX, mais especificamente em 1876, assume o poder no 

Império Turco- Otomano o Sultão Abdul Hamid II, também conhecido como o 

“Último Grande Sultão” a governar o império como seu califado. Contrário às 

políticas do Tanzimat, estabelecidas previamente ao seu governo, Abdul Hamid II 

assumiu uma posição pan-islamista mesmo sabendo que isso fomentaria a 
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intervenção da França, da Inglaterra e da Rússia em seu território. 

O Tanzimat, também conhecido como Grande Reforma, foi uma reformulação 

da política otomana, externa e internamente, com o objetivo de buscar preservar o 

decadente império. De acordo com AKGUN (1991), “As renovações do Tanzimat 

se tornaram a gênese do constitucionalismo Otomano, cujo surgimento ocorreu 50 

anos após a proclamação [do Edito de Gulhane2]” Parte das mudanças eram 

baseadas nos ideais franceses de liberdade e igualdade, baseado na Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão3, demonstrando uma intenção de absorver 

algumas normas sociais ocidentais com o possível intuito de evitar novos conflitos 

causados por uma disparidade cultural (já que a Turquia, nesse caso o império 

otomano, sempre foi visto como uma ponte entre o ocidente e o oriente, sendo 

necessário adaptar-se aos dois paradigmas culturais. 

Abdul Hamid II e seu irmão, deposto previamente a seu governo, participaram 

das reuniões do grupo Sociedade dos Jovens Otomanos, que comandava as 

discussões que culminaram no Tanzimat. Porém, pressionado pelos ministros 

herdados de seu pai, promulgou a Primeira Constituição Otomana com 

características extremamente ocidentalizadas, seguindo a linha de ação do 

reformismo que estava acontecendo há quase 40 anos. 

Após a guerra travada entre os turcos e os russos nos anos de 1877 e 1878, 

houve uma grande perda de territórios como a Bulgária, a Romênia, Sérvia e 

Montenegro e surgiu a necessidade de promover reformas no território Armênio. 

                                                           
2
 Edito de Gulhane, mais conhecido como “Noble Edict of the Rose Chamber” foi um documento elaborado por 

Mustafa Reşit Paşa, representante do Sultão, apresentado à elite otomana em 3 de novembro de 1839 contendo as 

prerrogativas da mudança que ocorreria nas reformas, como a promessa de prestação de contas do monarca para 

seus súditos. 
3
 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão: Documento elaborado pela Assembleia Nacional da França após 

a Revolução Francesa, como resultado final das lutas revolucionárias e do estabelecimento de um novo modelo de 

governo baseado nos Três Poderes. 
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Segundo ALMEIDA (2013), graças ao grande embaraço internacional, o Sultão 

decidiu que internamente suas vontades prevaleceriam e acabou por fechar o 

congresso e retirar a constituição de vigor. O que se seguiu a esse autogolpe foi 

uma mudança expressiva na sua linha de ação como governante, sendo contra 

políticas consideradas como ocidentais e atuando de forma absolutista sendo 

considerado até líder religioso. Para consolidar sua posição pan-islamista, Hamid 

II agia de forma a reprimir qualquer população que não fosse muçulmana sunita, 

inclusive gerando desconfortos com os povos curdos. 

 

Em 1891, Abdul Hamid criou os regimentos Hamidiye (ou ‘de Hamid’) - 
tropas curdas de cavalaria - que se reportavam diretamente a ele, 
ultrapassando o poder das autoridades locais. Esses regimentos foram 
instalados principalmente na região da Anatólia Oriental, onde vivia a 
maior parte dos armênios, representando assim um primeiro passo em 
direção ao combate aos cristãos no Império Otomano. ” (ALMEIDA, Ligia 
Sanchez de. 2013.) 

 
 Como estratégia para mascarar a quantidade de armênios na região da 

Anatólia, de acordo com AKÇAM (2006), juntamente com o começo dos atos de 

realocar certas partes da população para restringir a união de possíveis rebeldes. 

Essa reorganização regional, dividindo o território em diferentes vilas ou províncias, 

foi um dos primeiros atos do Sultão que demonstrava desconforto diretamente 

ligado às comunidades não-muçulmanas. Uma das ideias era reassentar 

populações em terras armênias, o que aumentou de maneira significativa a 

insegurança e o sentimento de perseguição, posteriormente demonstrado ser real, 

desses povos cristãos. Como já dito por Anthony Oberschall4  em sua análise 

sobre movimentos sociais, estes surgem como reações às mudanças negativas 

que afetam o modo de vida das pessoas. São resultados de uma sequência de 

                                                           
4
 Retirado de GOHN, 1997. 
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acontecimentos políticos injustos, causando uma dicotomia de fatores como 

insegurança e solidariedade como fomento à movimentação. 

 Outro movimento que ganhava força nos primeiros anos do século XX era o 

“Comitê de União e Progresso”, conhecido popularmente por Jovens Turcos, que 

contava com funcionários do alto escalão das Forças Armadas, a qual estava sob 

péssimas condições no governo do Sultão. Até 1907, o movimento sofreu várias 

rupturas até se estabilizar sob a premissa de reforçar a defesa do império. 

Contaram também com a interferência do Czar russo e do Rei da Inglaterra e sua 

interferência na Macedônia, usando para desviar a atenção de Abdul Hamid e 

assim preparar o golpe. No início de 1908, o grupo, munido pelo apoio de duas 

grandes divisões militares, exigiu do Sultão a restituição da Constituição e do 

Congresso Nacional. Por alguns anos, houve a esperança de que a liberdade 

havia finalmente chegado àquela população. 

 Passando por um período de complicações na parte europeia do Império, junto 

com a tentativa de uma contrarrevolução, os Jovens Turcos perceberam, segundo 

ALMEIDA (2013):   

Que seria impossível conciliar interesses nacionais tão distintos dentro de um 
mesmo império. As estratégias liberais falharam ao tentar impedir o declínio (...) 
passaram gradualmente a uma visão original de um império baseado em garantias 
civis e direitos das minorias para uma ideologia nacionalista turca com ênfase no 
domínio turco. 

 
 Mesmo com a deposição e afastamento do Sultão, a lacuna de poder 

permanecia. Guerras com a Itália, a separação da Macedônia e da Bulgária e a 

anexação da Bósnia pela Áustria não prepararam o governo otomano para as 

guerras Balcânicas e a Primeira Guerra Mundial, que estavam prestes a eclodir. 

Inúmeras trocas de poder e a alta instabilidade política presente durante os anos 

finais do antigo Império culminaram em um regime ditatorial, sem oposição formal, 
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que acabou apenas em 1918 com a dissolução. Mesmo assim, já era clara a 

perda dos territórios europeus, sendo consolidada com um tratado em 1913 

retirando cerca de 20% do território remanescente do falido império Otomano. 

 A nova organização do poder, necessária para reforçar a capacidade 

política de controle do governo do CUP5, era constituído por um triunvirato: os 

chamados Três Paxás, que controlaram o império até seu fim. Seus membros 

eram o ministro do interior (que antes disso era o chefe dos correios e o telégrafo6), 

um grande administrador e um herói do povo turco, um soldado extremamente 

patriota. Esses homens, dotados de grande poder de manipulação da opinião 

pública por meio da propaganda panturquista, tiveram como principal linha de 

atuação a busca por uma modernização bélica que mais tarde lhes custaria caro. 

A intenção dos governantes era se manterem neutros em caso de guerra, mas 

devido a ajuda alemã em sua indústria militar e no treinamento das suas forças 

armadas, teve de se posicionar durante a ocupação do Estreito de Dardanelos, 

contra a Rússia. 

 Como uma certa forma de retaliação às independências do território 

europeu, os gregos se tornaram o foco de uma perseguição que começou em 

1909 e se intensificou em 1913. O governo turco não se envolvia direta e 

especificamente com essas perseguições e sim as fomentava para que fossem 

executadas por milícias e uma polícia secreta, formada principalmente por 

curdos e turcos anticristãos. Haviam, segundo ALMEIDA (2013), oficiais do alto 

escalão monitorando as atividades dessa Organização Especial, mas sem 

vínculos diretos institucionais com o governo. Os mecanismos a serem seguidos 
                                                           
5
 Comitê de União e Progresso, o nome real do coletivo dos chamados Jovens Turcos. 

6
 Isso é relevante diante do fato que existem supostos telegramas enviados pelo próprio ministro, antecipando uma 

possível Lei de Realocação sob termos muito agressivos. Diz-se que o chefe dos telégrafos saberia muito bem mandar 
seus telegramas e não deixaria escapar documentos como esses, buscando desacreditar as provas apresentadas pelos 
armênios para justificar uma premeditação ao genocídio. 
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eram semelhantes a todos os processos de “limpeza” que já haviam ali 

acontecido, e que posteriormente se tornariam a base do que chamamos de 

genocídio. As lojas e as casas do povo eram saqueadas e destruídas, as 

mulheres sequestradas, os homens e crianças mortos para que se evitasse a 

“continuação dessas raças”. Além disso, eram formados batalhões de trabalho, 

onde os homens que parecessem aptos eram levados para trabalhar em obras 

ferroviárias em condições sub-humanas e deixados para morrer, estratégia que 

pareceu aos perpetradores algo que seria “mascarado” o suficiente para não atrair 

a atenção dos europeus. Já durante a guerra, estabeleceu-se a política de 

migrações e deslocamentos forçados, com a justificativa de proteger a 

população e os soldados caso houvessem batalhas nas cidades. Henry 

Morgenthau, embaixador americano na Turquia e, posteriormente, ativista pelo 

reconhecimento do genocídio, disse: 

Primeiro incorporados ao exército, depois agrupados em ‘batalhões de trabalho’ 
levados para construir estradas, no Cáucaso e outros locais, onde morreram aos 
milhares. Depois patrulhas procurando armas de casa em casa, conversões 
forçadas, meninas gregas foram levadas para haréns muçulmanos, deportações a 
pé, para locais distantes. Tudo isso, exatamente do mesmo modo como agiram 
com os Armênios, com a diferença de que os gregos não foram submetidos aos 
massacres vistos no caso armênio, o que, segundo ele, foi o que fez com que sua 
história não fosse tão conhecida, embora mais de 200 mil gregos tenham 
perecido desse modo. 

 
 O ano de 1915 é considerado o ano do genocídio em si. Mesmo que os 

massacres contra os armênios tenham se dado desde 1895 até 1923, 1915 foi 

marcado por três acontecimentos principais: O incidente de Van, a perseguição 

aos intelectuais e a Lei da Realocação. O que aconteceu em Van, na segunda 

quinzena de abril, foi o início do genocídio perpetuado pelo governo sem que 

houvesse uma tentativa de esconder suas intenções. Sob o pretexto de que nem 

todos os russos teriam saído do território após a retirada do exército, os turcos 
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atacaram a população armênia e, em 3 dias, mais de vinte mil armênios já tinham 

sido mortos apenas nos arredores da cidade. No dia 24 de abril de 1915, 250 

intelectuais (professores, poetas, pesquisadores, universitários) foram presos em 

Constantinopla e distribuídos em caravanas cada vez menores, e no fim 

separados em grupos de 4 ou 5 para serem assassinados. Essa data é 

comemorada até hoje como aniversário do genocídio. Esses dois incidentes 

provocaram o governo a aprovar a Lei de Realocação, que tornou legal no final de 

maio de 1915 a deportação e migração forçada dos armênios. 

 Todo genocídio possui um meio de atuação, um mecanismo desenvolvido 

para a rápida eliminação de uma determinada população. Além de convocar 

muitos armênios e os colocarem na linha de frente das batalhas na I Guerra, muitos 

eram mortos a sangue frio pelos soldados e pelos milicianos. Nas “realocações”, 

principalmente mulheres e crianças eram conduzidas até o deserto de Deir Zor na 

Síria, tecnicamente em direção a Alepo, mas eram desprovidas de segurança, 

alimento, saneamento e até água. As que davam à luz durante a caminhada 

tinham seus filhos jogados nos rios para “não os atrasar”, já eram obrigadas a 

seguir viagem sem poder descansar após o parto. Nessas condições, milhares 

morreram devido a doenças, desnutrição, sede e mesmo assassinados pelos 

guardas da caravana (segundo MORGENTHAU, a grande maioria desses guardas 

eram presos que se dispuseram a cumprir esses serviços como pena). 

 A população, deportada ou não, tinha suas lojas e casas incendiadas, junto 

com a grande maioria de seus pertences, seus produtos, lavoura ou gado, sendo 

aproveitados pelos soldados turcos sob forma de saque. Ou seja, mesmo que 

sobrevivessem a todos os processos que buscavam os eliminar, não tinham nem 

para onde voltar nem um patrimônio que os permitisse reconstruir sua vida. Ao final 

desse processo, 1,5 milhão de armênios havia perecido diante dos massacres. 
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 2. TRANSFORMAÇÕES TERRITORIAIS E DISPUTAS TURCO-ARMÊNIAS 

 
 Não é novidade, conforme já demonstrado nesse artigo, que não existe e 

certamente nunca existiu convivência harmônica entre os povos turcos e 

armênios. Além de uma desavença religiosa, a competição econômico-territorial e 

a tradição de hostilidades foram presentes de forma constante no final do século 

XIX e nas primeiras décadas do século XX, tendo suas relações permeadas por 

violência e intolerância por parte dos dois grupos. Não foi, portanto, surpresa 

nenhuma para a comunidade internacional quando uma guerra eclodiu nas 

fronteiras dos Estados recém-formados pelo Tratado de Sévres, motivada por 

questões tanto territoriais como revanchistas dos dois lados. 

 Ao final da Primeira Guerra, as potências ocidentais vencedoras tinham 

uma ideia bem clara de como seriam dadas as sanções aos perdedores: supressão 

do seu poder imperialista, perda de territórios estratégicos, aproveitar a tendência 

dos nacionalismos para fomentar processos separatistas e anulação do poderio 

bélico e militar dos ex impérios decadentes. O tão conhecido Tratado de 

Versalhes, teve como objeto a Alemanha e a desestruturação do regime lá 

presente, buscando inviabilizar novos esforços de guerra, a culpando pelo ocorrido 

e exigindo, basicamente, a quebra de sua economia interna para beneficiar seus 

vizinhos vencedores. O Tratado de Saint Germain se encarregou de desmembrar 

o Império Austro-Húngaro e o de Sévres, o Turco-Otomano. Tendo em vista que a 

decadência do Império Otomano já era constante há décadas, perdendo 

gradativamente seus territórios para nações independentes e sem poder retomá-

las (o que acreditavam que seria possível num cenário pós-guerra em que saíssem 

vitoriosos), o tratado não teve como objetivo apenas desmembrá-lo em Estados-

nação independentes, mas sim de usá-los como vantagem ao estabelecer as 

divisões das áreas de influência dos vencedores. A França se encarregou (e no 



 
 

     n. 22  -   Janeiro 2019     Dossiê  Oriente Médio: Fronteiras, Mídia e Política Internacional
                 

 
 

11 
 

caso, se beneficiou) da Síria, do Líbano e do norte do Iraque. A Inglaterra, por sua 

vez, da Palestina, do restante do Iraque, da Jordânia e do nordeste da Arábia 

Saudita. Os estreitos de Bósforo e Dardanelos ficaram sob controle internacional e 

tutela da Liga das Nações, deixando claro que não haveriam novas batalhas pelo 

domínio e proibição do uso por certos estados. Essas divisões eram baseadas 

num acordo secreto feito por diplomatas Mark Sykes, britânico, e François 

Georges-Picot, francês, em 1914, já prevendo a possiblidade de um 

desmembramento e a garantia das suas áreas de influência. 

 Liderado pelo grande Atatürk, na época conhecido como Mustafa Kemal 

Pasha, o Movimento Nacional Turco exigiu o descarte do Tratado de Sévres e a 

reformulação de um novo, onde os limites territoriais fossem alterados e houvesse 

a criação de um Estado Nacional Turco. Assim instituiu-se o tratado de Lausanne, 

que basicamente delineou o que hoje enxergamos como Turquia. Porém, nesse 

processo, os turcos enxergaram a possibilidade de estabelecer um conflito 

particular na fronteira armênia, onde em 1920 rompe uma Guerra Turco-Armênia 

pelo direito de controlar os distritos fronteiriços. Após uma grande movimentação 

militar, de invasão e recuperação de terras, os armênios pediram um armistício 

conhecido como Tratado de Alexandropol. Segundo ANDERSEN (2002); 

 

As condições do tratado foram severas. A Armênia teve de desarmar a maior 
parte das suas forças armadas e ceder mais da metade do seu território de antes 
da guerra (..) garantidas a ela por Sévres. ” (tradução nossa). 

 
 Logo em seguida, a União Soviética viu a oportunidade de anexar a 

Armênia, chegando a Yerevan e estabelecendo o Comitê Revolucionário da 

Armênia no poder, desse modo incorporando o território armênio a URSS, 

acabando com a chamada “primeira república”. Durante um breve período da 

história, a Armênia fez parte da República Socialista Soviética Transcaucasiana, 
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estabelecida pelo Tratado de Kars (o qual substituía Alexandropol), junto com o 

Azerbaijão e a Geórgia. Já em 1936, os três países se tornaram repúblicas 

socialistas soviéticas distintas, estabelecendo uma certa calmaria após o fim 

conturbado do império Otomano. Permaneceu nas mãos da URSS até 1991, 

quando teve sua independência reconhecida. 

 Enquanto isso, na Turquia, o Tratado de Sévres foi recusado 

veementemente pelo Movimento Nacionalista e exigiu-se o estabelecimento de um 

novo acordo que rearranjasse o território e as condições e termos, criando-se 

assim o início das discussões que culminaram no Tratado de Lausanne: a criação 

de um Estado Nacional turco, chefiado por Mustafa Kemal Pasha, a partir dali 

chamado de Atatürk, o pai dos turcos. 

 

3. ASPECTOS GERAIS DA POLÍTICA EXTERNA TURCA 

 
 O começo do desenvolvimento da política externa do novo estado nacional 

turco pode ser quase completamente atribuído a Kemal Atatürk, o maior expoente 

da criação de uma identidade nacional turca. Na atualidade, ainda é evocado 

como o maior líder que a Turquia já teve, recebendo seu nome na definição de 

uma corrente estratégica de política internacional: o Kemalismo. A atuação 

internacional durante o decorrer do século XX variou consideravelmente, se 

mostrando altamente suscetível às mudanças de cenário. Talvez por causa de sua 

posição estratégica, ou pela busca de um alinhamento em que não houvesse 

necessidade de intervenção ou mudanças internas, a Turquia não manteve 

relações duradouras durante as duas primeiras décadas da sua existência como 

Estado. 

 Podemos identificar a vontade de Atatürk em criar e manter relações com a 

Rússia, após uma suposta ajuda que o Exército Vermelho teria dado ao 
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Movimento Nacionalista pela luta contra os gregos que desejavam anexar a 

Anatólia. O líder turco recebeu Trotsky e criou um certo relacionamento com a 

Rússia, que aparentava ser um aliado importante para garantir e reforçar a 

soberania do Estado Nacional Turco, já que a Europa não parecia se desvincular 

da impressão de que a Turquia era apenas uma mera continuação do Império 

Otomano. O lema “Paz em casa, paz no mundo”, que evocava uma linha 

isolacionista, acabava por não ser levado a realidade justamente pela resistência 

europeia citada. No entanto, já ao final da década de 20, havia sido constituída 

uma certa autoconfiança turca no sentido de afirmar com certeza quais eram suas 

intenções na política internacional. Feroz Ahmad, historiador, diz que após a 

resolução de uma questão no Iraque 7 , toda percepção da Turquia sobre a 

geopolítica internacional mudou e abriu caminho para a atuação que construiria 

contra os fascismos.A ascensão do fascismo italiano criou uma nova tensão, já 

que possuía um princípio de expansão e retomada da Itália como já havia sido no 

Império Romano; isso causou problemas entre as duas nações por causa de ilhas 

mediterrâneas8 que eram ocupadas pelos italianos e ficavam logo na costa turca, 

além da solidarização turca com relação às questões na Líbia e na Etiópia. Isso 

motivou a busca por alinhamento com a França, o Reino Unido e a URSS, com o 

objetivo de assegurar parcerias por segurança caso o atrito fosse motivo de 

conflito.  

 Para isso, em 1932, entrou na Liga das Nações e construiu uma atuação 

baseada no princípio da “segurança coletiva”9, inclusive pedindo a revisão dos 

termos de Lausanne para que pudesse militarizar os estreitos de Bósforo e 

Dardanelos, com receio de uma possível tentativa de invasão ou agressão por 

parte dos italianos expansionistas. Além disso, construiu uma imagem forte e 
                                                           
7
 A reconciliação com a Grã-Bretanha pela posse de Mosul, território perdido para o Iraque britânico.  

8
 Ilhas do Dodecaneso, hoje pertencentes a Grécia. 

9
 Ahmad, pp.20 
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conjunta com a Europa (França e Reino Unido) de luta contra os fascismos 

(alemão, italiano e espanhol) conforme iam ocorrendo os conflitos que 

antecederam a Segunda Guerra Mundial, novamente motivado por uma 

solidariedade com relação aos povos que tinham seu território ou soberania 

invadidos. Foi tão veemente nessa posição que ganhou o apoio inclusive da 

esquerda europeia, segundo George Orwell10. A ascensão desses totalitarismos de 

extrema-direita foi a chave para a transição de uma política alinhada à Rússia para 

uma ligação mais íntima com as potências ocidentais. 

 Com a morte de Atatürk em 1938, o distanciamento com relação aos 

soviéticos aumentou consideravelmente, deixando claro para a URSS que não 

haveria negociação com relação ao controle dos estreitos, descartando os 

esforços kemalistas de um aprofundamento das relações. Sabiamente, durante a 

guerra, a Turquia manteve-se neutra e isolada do conflito mesmo com os 

esforços de Churchill para que houvesse uma abertura para os Aliados 

passarem por dentro do território turco para alcançar os Balcãs. Ao final da 

Guerra, Stalin voltou a mencionar a possibilidade de controle bilateral dos Estreitos, 

como diz AHMAD (2002):  

 

Quando o Tratado de Amizade Turco-Soviético de 1925 estava prestes a 

expirar, em 1945, Moscou impôs condições para sua renovação. Essas 

incluíam a defesa conjunta os Estreitos e a devolução dos territórios de 

Kars e Ardahan para a Geórgia, que haviam sido recuperados pelos 

otomanos em 1918. ” (tradução nossa). 

 

 Para a URSS, isso acabou por afastar ainda mais a Turquia e beneficiar os 

EUA, que estavam iniciando uma campanha pela busca de aliança com os turcos, 

                                                           
10

 Ahmad, pp. 21 
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reforçando o cenário que duraria até o final do século XX. Os Estados Unidos 

começaram a enxergar aquele território como altamente estratégico, 

principalmente com a noção do início da Guerra Fria e da necessidade de 

“satélites” próximos a URSS. Assim, fixaram essa aliança ao incluir a Turquia nos 

favorecidos pelo Plano Marshall, que injetou dólar na sua economia buscando a 

industrialização e desenvolvimento. 

 Para os turcos, o foco na política do pós-guerra era a integridade do 

território nacional, e os EUA pareciam o protetor adequado 11 . Nesse sentido, 

adere à OTAN em 1952 e mantém- se ligada diretamente aos americanos durante 

todo o período da Guerra Fria, inclusive permitindo a instalação de bases 

americanas lá para uma possível defesa numa guerra contra 

a Rússia. Segundo Ahmad12, chegou ao ponto de auxiliar na Guerra da Coreia. 

Mesmo com contratempos como a independência do Chipre, a Revolução 

Iraniana, a Guerra do Afeganistão e a Crise dos Mísseis (onde a Turquia 

demonstrou resistência a retirada das bases americanas, sentindo-se vulnerável), 

a parceria manteve-se firme até o final das tensões da bipolaridade. 

 Com o desmembramento da URSS, o interesse estratégico da Turquia já 

não era tão forte e a conjuntura interna levava a Turquia a iniciar a mudança do 

foco da sua política internacional. Segundo Leães (2014); 

 

Destaca-se que Özal, embora se regozijasse dos estreitos laços entre 
turcos e ocidentais, apregoava uma diversificação da diplomacia de seu 
país, com o fito de manter uma posição mais assertiva nas áreas 
adjacentes ao seu território. 

 

  Já nos anos 90 havia a tendência de se voltar para assuntos regionais, com 

a independência dos países da Ásia Central e do Cáucaso, gerando a 

                                                           
11

Leães, pp. 53. 
12

 idem, pp. 31. 
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necessidade de uma reorganização da política e das relações econômicas, junto 

com a necessidade de se repensar as suas estratégias para a atuação no Oriente 

Médio. A linha de ação adotada foi, portanto, a construção de relações baseadas 

no comércio, no incentivo à indústria e no campo da distribuição energética. 

 As mudanças começaram a ocorrer e delinear a disputa existente nos 

paradigmas da política internacional turca quando, em 1997, Erbakan assumiu a 

presidência. Por sua proximidade com setores religiosos13, colocou a questão 

como prioridade na sua atuação tanto interna como externa: suas ideias eram tão 

fortemente ligadas a uma raiz islamicista que acabou por causar sua deposição 

pelas mãos das Forças Armadas, conhecidas pelos estudiosos da Turquia como 

garantidores da secularidade da política turca. Leães também afirma que na 

década de 90, o embate político teve uma renovação e deixou de ter uma 

bipolarização esquerda versus direita, e deu lugar a luta entre religiosos e 

seculares14, que buscam diferentes abordagens e linhas de ação que debatem 

especificamente a laicidade do Estado. Sobre isso, TASPINAR (2008) discorda, 

afirmando que a corrente neo-otomanista atual não busca uma islamização da 

Turquia, e sim uma expansão de seus horizontes e um aumento na proatividade 

da atuação nas questões regionais, para complementar os laços com o Ocidente 

e, de certa forma, aumentar a importância estratégica do país num âmbito multi-

lateral (tanto para o Ocidente como para a Ásia Central formar uma necessidade 

da Turquia como ponte). Ele afirma que Erbakan buscava uma relação baseada 

no Islã político com países que possuíam esse tipo de governo, para substituir as 

relações com o Ocidente e deixá-las de lado, o que motivou a intervenção dos 

militares kemalistas para assegurar a secularidade da política internacional e 

interna da Turquia. 

                                                           
13

 Leães, pp. 58. 
14

 idem, pp. 61 
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 Nesse sentido, as Forças Armadas turcas assumiram o papel de guardiões 

da secularidade e da laicidade do Estado, seguindo uma linha denominada 

Kemalismo (fazendo referência a Mustafa Kemal Atatürk), que basicamente busca 

distanciar a religião dos assuntos estatais e das decisões com relação à economia 

e parcerias internacionais. Na prática, trata o Ocidente como foco tendo como 

exemplo a vontade da Turquia de entrar na União Europeia. A corrente do 

kemalismo motivou várias atitudes pontuais no cenário internacional, mesmo 

tendo como princípio a crença de Atatürk de que o interesse nacional guiasse a 

política externa. Alguns exemplos dados por SAYARI (2000) 15  são: a atuação 

conjunta com os EUA e a OTAN na Guerra do Golfo, tomando um posicionamento 

forte contra Hussein e chegando ao ponto de permitir que a Força Aérea 

americana usasse as bases da OTAN no território turco para atacar o norte do 

Iraque; a forte oposição e combate ao Partido Trabalhista Curdo (PKK) que 

assumiu o Iraque após a guerra, adotando políticas de contra insurgência e clara 

necessidade de provar aos curdos turcos que não seria tolerada a atuação política 

nesse sentido e, por fim, a ligação com Israel, promovida pelo lobby 

estadunidense, para fortificar a área militar e reforçar as ligações com estados 

Ocidentais e democráticos. 

 Nos últimos 15 anos podemos enxergar a posição neo-otomanista tomando 

força na política internacional turca graças ao conselheiro de assuntos 

internacionais do governo de Erdogan, Ahmet Davutoğlu, que defende uma 

corrente denominada Teoria da Profundidade Estratégica. Essa teoria embasa o 

neo-otomanismo nas esferas de construção da força estratégica turca, das 

motivações para um reforço na atuação regional e da necessidade de se repensar 

a identidade nacional turca, abarcando outras etnias e não baseando a cidadania 

apenas na etnicidade turca, diminuindo essa restrição identitária. Explica que 

                                                           
15

 Sayari, pp. 171. 
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retoma o nome dos Otomanos no sentido de que o império continha inúmeros 

povos e que lidava com um multiculturalismo, além da importância que possuía no 

cenário internacional ligando a Europa a Ásia e ao sul da Rússia, uma busca 

constante da corrente da profundidade estratégica; desse modo, possui uma 

tolerância bem maior com os curdos e permite que se expressem política e 

culturalmente desde que aceitem fazer parte da Turquia como Estado. Essa 

possibilidade de adaptar os curdos às políticas nacionais parece aos kemalistas 

um risco muito grande à integridade nacional, sendo que estes se distanciaram de 

questões separatistas regionais, por mais próximas que fossem, para evitar 

fomentar um separatismo interno. 

 Esse embate entre kemalistas e neo-otomanistas formou uma rede de 

relações internacionais complexas e diversas, cuja situação continua mudando 

constantemente confome o presidente Erdogan modifica a política de acordo com 

os interesses e as mudanças mundiais. Porém, podem ser identificadas algumas 

continuidades nas relações, principalmente com os países da Ásia Central, do 

Cáucaso e do Ocidente. A maioria das mudanças se dá nas relações com seus 

vizinhos do Sul, no caso o Oriente Médio. Em países como o Iraque, a Síria e o Irã, 

os conflitos internos causaram um distanciamento, já que os turcos buscavam 

sempre uma cautela e um low-profile com relação a maioria dos conflitos 

regionais. Mesmo com a ajuda aos EUA, agiu apenas no sentido de evitar o 

surgimento e o protagonismo de partidos curdos, que afetavam diretamente a sua 

concepção se segurança nacional. Já com a Líbia, mantém relações comerciais 

mais fortes e interesses econômicos ligados ao petróleo. Com relação a Israel, 

possuía uma parceria mais forte até a entrada de Erdogan, que mudou a atuação 

na Questão palestina assumindo uma posição que legitimava os palestinos, o 

Hamas e o Hezbollah no Líbano, criando proximidade com as duas nações. Essa 

foi uma mudança importante da sua política, pela primeira vez tomando posição 
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num conflito regional em que não se inseria. 

 No Cáucaso e na Ásia Central, a busca pela aproximação se baseia em três 

troncos16: o primeiro é o étnico, já que a maioria dos países dessa região possuem 

etnias próximas a turca ou algum tipo de memória histórica de ligação ao império 

Otomano. O segundo é a formação de um corredor de influência desde o mar 

Adriático até a China, uma possibilidade importante de alianças futuras tanto 

econômicas como políticas. O terceiro é, obviamente, a busca por um 

protagonismo no âmbito energético, se tornando uma alternativa a Rússia na 

passagem de combustíveis fósseis vindos dos países centro-asiáticos. Essa 

competitividade com a Rússia existe desde o desmembramento da URSS e da 

formação desses estados “novos”, nos quais a Turquia buscava ser a principal 

parceira e diminuir a influência russa na região. Infelizmente, ainda existem alguns 

vácuos de atuação turca com relação a problemas antigos: o abordado nesse artigo 

é a Armênia. 

 A Turquia e a Armênia não construíram (ou reconstruíram) relações desde 

a época do genocídio e da separação dos territórios, motivados pela rivalidade 

explícita entre os povos e o ressentimento causado pela guerra e pelos 

massacres. Mesmo com as duas principais correntes de atuação de política 

externa se mostrando dicotômicas e quase opostas em suas interpretações dos 

interesses nacionais, retomar as relações com a Armênia não esteve nos planos 

por atingir alguns pontos específicos em que as duas linhas convergem: o 

patriotismo, o estado-centrismo e o interesse nacional como raiz da sua atuação 

internacional. Esses elementos atingem diretamente as possíveis relações com a 

Armênia justamente por que os armênios exigem o reconhecimento do genocídio, 

descartado veementemente por todo político turco que já assumiu o poder. Existem 

tentativas de negociação, mas no fim a questão se resume ao reconhecimento, que 

                                                           
16

 Leães, pp. 69-74. 



 
 

     n. 22  -   Janeiro 2019     Dossiê  Oriente Médio: Fronteiras, Mídia e Política Internacional
                 

 
 

20 
 

poderia ter impactos fortes no que os turcos interpretam como integridade da 

nação. 

 

4. RECONHECIMENTO DO GENOCÍDIO NA SOCIEDADE INTERNACIONAL 

 
A busca por reconhecimento data desde a época do próprio genocídio, onde 

embaixadores das potências ocidentais na Turquia começaram a denunciar o que 

ocorria lá para os atores internacionais. Já mencionando antes, o embaixador 

americano Henry Morgenthau teve um papel fundamental em disseminar a 

informação do ocorrido. Outro político importante foi James Bryce, um jurista 

britânico que coletou inúmeros relatos, cartas e depoimentos de armênios e 

estrangeiros que presenciaram o massacre, gerando um livro17  de quase 700 

páginas que foi submetido ao Parlamento Britânico e a historiadores de grandes 

universidades como Oxford, como prova do que estava acontecendo no território 

armênio otomano. Também existem relatos e entrevistas dados pela diplomata 

britânica no Iraque, Gertrude Bell18, falando sobre o que presenciou na divisa do 

Iraque, Síria e Turquia: 

 

O batalhão deixou Alepo em 3 de fevereiro e chegou a Ras al-Ain em 12 horas... 
aproximadamente 12.000 armênios foram concentrados sob a tutela de algumas 
centenas de curdos... Estes curdos eram chamados de "policiais" mas eram, na 
realidade, meros carniceiros; bandos deles foram publicamente ordenados a 
tomar grupos de armênios, de ambos os sexos, para destinos diversos, mas 
tinham instruções secretas para matar os homens, crianças e mulheres... Um 
desses "policiais" confessou ter matado sozinho 100 homens armênios... as 
cisternas vazias do deserto e cavernas também foram preenchidas com 
cadáveres... 

 

                                                           
17

 O livro em questão é: BRYCE, James e TOYNBEE, Arnold Joseph. The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire: 
Documents presented to Viscount Grey of Fallodon, Hodder and Stoughton, 1916. 
18

 Retirado de Fisk, Robert (2005), The Great War for Civilisation: The Conquest of the Middle East, New York. 
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No entanto, a luta real por um reconhecimento do acontecido ganhou destaque 

em 1948, na Convenção das Nações Unidas para a Prevenção e Repressão ao 

Crime de Genocídio, onde foi cunhado o termo e quais seriam as características 

para definir o crime, juntamente com suas consequências para os perpetradores. 

O genocídio dos armênios não gerou nenhum tipo de sanção pois, obviamente, 

leis não retroagem (mesmo no cenário internacional) mas deu a base necessária 

para a classificação do acontecido como genocídio e o início da busca por 

reparação histórica e reconhecimento. Armênios de todo o mundo, espalhados 

pela chamada Diáspora (termo usado para explicar a fuga de refugiados armênios 

após o genocídio e o estabelecimento ao redor do mundo), começaram a se 

organizar e por volta da década de 60, fortalecer o lobby e a comemorar o 

aniversário do genocídio, 24 de abril, com protestos e eventos que visam criar 

conscientização sobre o que ocorreu e a importância do reconhecimento 

internacional. 

A maior concentração de países que reconhecem o genocídio se encontra na 

Europa e na América, com a ressalva que algumas grandes potências do próprio 

Conselho de Segurança das Nações Unidas não se preocuparam ainda em se 

posicionar com relação a um assunto tão sério. Em compensação, algumas 

organizações internacionais importantes reconhecem e fazem questão de se 

posicionar conjuntamente aos armênios no ativismo por essa necessidade, como a 

Corte Internacional de Justiça. Talvez a concentração antes citada se dê por esse 

motivo: o Mercosul e o Parlamento Europeu também emitiram resoluções oficiais 

de reconhecimento, provavelmente fomentando as resoluções dos Estados em si. 

Na Europa, os países que já emitiram reconhecimento oficial são: Alemanha, 

Áustria, Bélgica, França, Dinamarca, Eslováquia, Holanda, Itália, Lituânia, 

Luxemburgo, Polônia, República Tcheca, Suíça, Suécia e Vaticano. Na América, 

os Estados Unidos não reconhecem oficialmente, mesmo com tantos 
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pronunciamentos dos presidentes condenando o acontecido, nunca foi usada a 

palavra genocídio; 42 dos 50 estados americanos reconhecem oficialmente, mas a 

união ainda não. Os países americanos que reconhecem são: Argentina, Chile, 

Canadá, Venezuela, Uruguai, Paraguai e alguns estados do Brasil. Infelizmente, o 

Brasil ainda não reconheceu oficialmente, mesmo possuindo uma expressão 

grande de armênios principalmente no estado de São Paulo. 

 Já na parte oeste da Ásia, onde se encontra a Turquia e a Armênia, 

protagonistas desse debate, apenas alguns vizinhos reconhecem o genocídio que 

aconteceu ao seu lado ou especificamente dentro do deu território: Apenas Chipre, 

Grécia, Rússia, Líbano e o povo do Curdistão se posicionaram sobre um fato 

histórico que faz parte dos acontecimentos do início do século XX. Nesse sentido, 

podemos observar algumas tendências fortes nas relações internacionais e as 

causas desse não-reconhecimento: Os países que possuem relações fortes e 

essenciais com a Turquia não se atrevem a reconhecer por saber que a ofensa 

causaria extremo desconforto diplomático, e não se arriscam a se comprometer 

com uma questão de direitos humanos por não afetar diretamente seu território ou 

seu povo. Um grande exemplo dos problemas causados com a Turquia pelo 

reconhecimento foi a situação da Alemanha, grande parceira da Turquia, que 

recebeu reprimendas e avisos do governo turco que isso caracterizava, de certa 

forma, uma traição. 

Já os países que reconhecem possuem a tendência geral de serem 

comprometidos com questões de direitos humanos ou acreditarem que tal gesto 

faria bem para suas relações político-econômicas: não se deve crer piamente que 

os reconhecimentos na América do Sul se deem puramente por questões 

humanitárias, e sim entender que era parte da atuação do bloco econômico em 

que se encontram. Existe também a narrativa de que a União Europeia não 

aceitava a entrada da Turquia por questões de direitos humanos como o próprio 
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genocídio, suposição que é desmentida por FERNANDES19 quando menciona as 

razões políticas de uma xenofobia com relação aos turcos muçulmanos: primeiro 

de tudo, a abertura da livre circulação de pessoas não traria benefício para os 

europeus, trazendo apenas as camadas indesejadas da população turca como 

camponeses e trabalhadores de crença islâmica conservadora. Também justifica 

falando sobre a economia turca e o recebimento de refugiados, além de supostos 

problemas causados pela comunidade turca já existente em países como a 

Alemanha. José Pedro Fernandes é pesquisador do Instituto de Pesquisa em 

Relações Internacionais de Portugal, falando com uma certa propriedade de quem 

vive dentro da União Europeia e acompanha as discussões. Nesse sentido, a 

questão dos direitos humanos e do genocídio é sim deixada de lado e serve 

apenas para mascarar as reais intenções em manter os turcos fora da Europa. 

 

 5. SITUAÇÃO DAS RELAÇÕES ENTRE TURQUIA E ARMÊNIA HOJE 

 
 Não é desconhecido para o cenário internacional o fato de que não existem, 

formalmente, relações diplomáticas entre a Turquia e a Armênia. Com a 

independência dos armênios em 1991, houve reconhecimento por parte da 

Turquia, mas não se estabeleceu nenhum tipo de relação no âmbito da 

diplomacia, da economia ou até mesmo em termos comerciais. Logo após, em 

1993, o conflito de Nagorno-Karabahk20 se intensificou com a invasão da armênia 

ao território pertencente ao Azerbaijão. A Turquia então, fechou suas fronteiras em 

protesto, assegurando seu apoio aos azeris e deixando claro que cortaria o fluxo de 

produtos que antes passava por seu território. 

 Nos anos 2000, alguns esforços foram feitos por parte de terceiros para 
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 Fernandes, pp. 53-56, quadro V. 
20

 Nagorno-Karabahk é uma região de fronteira disputada pela Armênia e o Azerbaijão desde 1988, com seu principal 
ponto de atrito em 1993, quando a região se desvinculou do Azerbaijão com o apoio dos militares armênios, que ainda 
controlam a região, expulsando os azeris que lá viviam. BOEKESTJIN, pp. 6. 
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promover uma resolução das tensões entre a Armênia e a Turquia, contando com 

uma facilitação dos diálogos com a Turquia pelas iniciativas que seu novo 

governo, de Recep Erdogan, estava tomando na região. Erdogan e seu partido 

AKP seguiam a linha da Profundidade Estratégica, guiados por Davutoğlu, cujo 

objetivo era aprofundar as relações regionais buscando um certo protagonismo que 

devolveria à Turquia sua posição estratégica. Por esse motivo, alguns atores 

internacionais (nesse caso, suíços21) acreditavam que haveria uma abertura maior 

para as discussões e uma possibilidade maior de Ankara ceder e buscar 

reconhecer o processo genocida. Assim, em 2008, iniciaram-se os esforços para 

promover discussões entre os dois Estados. 

 Aparentemente, as discussões corriam bem e os ministros de relações 

exteriores dos dois países chegaram a assinar dois protocolos que buscavam 

restabelecer as relações (nesse caso, usa-se o termo normalização) e buscar um 

caminho amigável de fazê-lo. Parte do estabelecido nesses protocolos seria a 

implementação de relações diplomáticas entre turcos e armênios num prazo de 

dois meses após a ratificação, deixando claro que havia a necessidade de ser um 

processo rápido para evitar a construção de desconfianças dos dois lados. As 

promessas, para a Armênia, continham repostas para resolver o isolamento 

econômico e político, além de expor possibilidade de fomento à sua economia 

caso fossem abertas as portas para o comércio de produtos turcos. A ideia era 

que Yerevan seria muito beneficiada pela abertura da fronteira por formar um 

corredor de comércio que passava por uma Turquia isenta de impostos para 

produtos industriais europeus. 

 Os benefícios para a Turquia contariam com a normalização e diminuição 

das tensões com relação aos armênios dentro do seu território: HOFFMANN22 
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 O ministro das Relações Exteriores da Suíça, idem, pp. 3. 
22

 Hoffmann, pp. 15-32. 
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afirma a existência de inúmeras esferas onde há perseguição e desvantagens 

legais para os armênios que vivem na Turquia, tendo como exemplo a dificuldade 

da expressão religiosa cristã e a regularização de escolas armênias, criando um 

ambiente de crescente hostilidade causada por décadas de segregação desses 

povos. Outro benefício mencionado seria a possibilidade do estabelecimento de 

todo o Cáucaso como área de influência direta de Ankara, além da clara melhora 

da imagem da Turquia na questão humanitária e de Direitos Humanos no cenário 

internacional. O reconhecimento do genocídio pareceria, para os interessados, um 

ato em direção a uma maior compreensão dos direitos humanos, civis e 

individuais, se encaixando melhor nos moldes de como o Ocidente enxerga o 

exercício da democracia. DE WAAL23 argumenta que Ankara não teria mais de 

lidar com as resoluções de atores internacionais, que há quatro décadas são 

emitidas para reafirmar o genocídio que aconteceu e repreender os turcos pela 

sua negação constante: não aconteceria mais, por exemplo, o que ocorreu em 

2010 quando Washington tentou reconhecer mas sofreu sérias ameaças da 

Turquia com relação a perder o direito de usar as bases da OTAN. 

 Para o desgosto dos atores internacionais empenhados em fazer tais 

acordos se tornarem realidade, nenhum dos dois Estados ratificou os protocolos, 

basicamente voltando à estaca zero quando se aborda a questão das relações 

diplomáticas. A justificativa armênia era a insatisfação popular, que tinha como 

principal ponto de crítica a possibilidade de os mercados armênios serem 

inundados por “bugigangas baratas turcas”, ou então a comunidade da Diáspora, 

afirmando que o governo armênio estaria vendendo a sua herança histórica em 

troca da abertura de uma fronteira. Ainda havia o problema de que muitos 

armênios condenavam a possível abertura de um comitê para debater o 

acontecido em 1915, argumentando que abrir a discussão seria uma ofensa para 
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 De Waal, pp. 3. 
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as vítimas do genocídio. 

 Já Ankara justificava a sua desistência baseando-se primeiramente na 

questão de Nagorno-Karabahk, aceitando os protestos azeris com relação a essa 

possível normalização. O Azerbaijão possui vias de influenciar a política turca por 

causa das questões energéticas (da distribuição de gás natural)24, além de alertar 

as autoridades turcas de que os armênios não iriam trocar a devolução de 

Karabahk em troca da abertura das fronteiras, o que parecia ser uma esperança 

de Ankara na resolução desses tais protocolos. Claramente, existe também a 

resistência turca em admitir o Genocídio e reconhecê-lo formalmente, e a 

esperança de que poder-se-ia chegar a um acordo com relação não usar o termo 

genocídio e concluir que as mortes foram um mero resultado das batalhas e dos 

problemas da época da I Guerra. 

 O célebre Taner Akçam, em seu artigo “O Silêncio dos Turcos”25, discrimina 

alguns motivos pelos quais os turcos se mostram tão resistentes nesse assunto, 

trazendo a discussão de que isso afeta diretamente a construção da identidade 

nacional turca, ao invés de ser mero instrumento da crueldade de um povo 

genocida. Explica que é difícil para um povo retomar uma memória que lhes foi 

apagada, com o intuito específico de construir a identidade e a República Turca na 

revolução Kemalista, causando a futura falta de consciência da história da 

Turquia. Ele argumenta que a negação do genocídio é baseada em alguns 

aspectos específicos da própria noção do que é ser turco, baseado numa narrativa 

construída pelos kemalistas para justificar o Estado Nacional, onde o ocorrido teve 

de ser escondido com o objetivo de carregar um discurso de grandiosidade, não 

buscando associação com a época de declínio do Império Otomano. Assim, o 

genocídio parece apenas um acidente no meio do caminho para a estabilização da 
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 idem, pp. 4. 
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 AKÇAM, 1999, pp. 46-52 
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Turquia. 

 O nacionalismo turco foi importantíssimo para a construção da nação e das 

suas linhas políticas, alterando a longo prazo o comportamento turco com relação 

a assuntos internacionais até mesmo de sua própria história. Esse nacionalismo 

dependeu de alguns elementos, como a experiência da humilhação do final do 

império ou até mesmo um Darwinismo social que servia perfeitamente aos 

políticos da época para explicar suas ações. Esse ressentimento gerou um 

nacionalismo extremamente agressivo, que era determinista com relação a suas 

interpretações dos acontecimentos do começo do século XX, causando um efeito 

de alienação a longo prazo, onde até a história ensinada nas escolas busca ignorar 

os problemas e as situações que poderiam trazer uma interpretação de “vergonha” 

dos processos do nascimento do estado. AKÇAM trata a negação como uma 

resposta ao trauma social associado com essa época da história, explicando que a 

nova nacionalidade turca não poderia ter nascido baseada em más práticas, 

evitando uma possível crise psicológica na consciência social. Isso persiste, 

reafirmado pelos governos em sucessão, que são acostumados com o patriotismo 

turco e não desejam rever sua história e impor um peso, uma dívida sobre seus 

nacionais. A ideia é manter a “nova persona”26 e não retomar mazelas que ficaram 

no passado, deixando que tal acontecimento viva apenas na subjetividade e no 

inconsciente coletivo. 

 Na esfera dos estudos sobre resolução de conflitos, THIERAULT 27  usa 

duas abordagens para interpretar o conflito e sugerir possíveis soluções que se 

adaptem a essas interpretações. Como a posição geral desse artigo se alinha 

apenas com uma delas, a de que não há possibilidade de negação do genocídio, a 

resposta dada pelo autor é de que o único primeiro passo possível de ser dado é 
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 Akçam, 1999, pp. 52. 
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 Thierault, pp. 88-90. 
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realmente o reconhecimento do genocídio, sendo que sem isso não existe nem a 

possibilidade de discussão. Nenhuma das duas nações envolvidas nessa situação 

possui flexibilidade com relação a revisionismo histórico, já que suas identidades 

nacionais carregam características muito fortes relacionadas ao sofrimento de 

seus antepassados. Portanto, a única maneira de atingir as discussões sobre 

relações econômicas e geopolíticas (no âmbito do próprio uso do espaço) seria o 

reconhecimento de um processo genocida, para que haja uma finalização e 

superação dessa discussão como ponto principal de suas relações. 

 Numa interpretação mais pragmática, DE WAAL propõe algumas 

alternativas para a retomada das relações, abordando essa necessidade como 

possível de ser saciada com outros “primeiros-passos”, não exigindo o 

reconhecimento imediato por parte de Ankara. Assim, permitindo a possiblidade 

da Turquia absorver os benefícios do relacionamento e assim, trabalhar a ideia de 

um reconhecimento em busca de uma melhora das relações, ao invés de ter isso 

como ponto de partida, já que lhes parece algo tão extremo e absurdo. Algumas 

das alternativas propostas, sem que haja a necessidade de abordar as questões 

de fronteira, genocídio ou Karabahk são: a abertura do suprimento de gás, 

eletricidade e das ferrovias para a província independente de Nakhichevan 28 , 

beneficiando armênios e azeris conforme devolve seus suprimentos e abre a 

fronteira para o Ocidente sem tocar na questão turca; o estabelecimento de 

suprimento do excesso de energia armênia para o leste da Turquia, gerando 

benefício para a economia armênia, para a empresa russa dona do 

empreendimento e aos turcos que sofrem com a questão energética. DE WAAL 

também cita algumas possibilidades referentes a um Soft-Power, como destruição 

de símbolos dos perpetradores do genocídio, liberação das fronteiras em zonas 

históricas para armênios que estão situadas na Turquia (como o sítio medieval de 
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 Território azeri, de administração independente, separado do seu país por território armênio. 
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Ani ou o próprio monte Ararat, símbolo da ligação dos armênios com o 

cristianismo) ou até mesmo o estabelecimento de linhas aéreas turcas fazendo a 

ponte Istambul-Yerevan. Essas medidas poderiam demonstrar uma vontade, uma 

intenção ou até mesmo uma iniciativa por parte de algum dos envolvidos para que 

se abram possibilidades de interação e futuramente, resolução das tensões. 

 

 CONCLUSÃO 

 
 As consequências, diretas e indiretas, do não reconhecimento do Genocídio 

Armênio por parte da Turquia se mostram mínimas no âmbito da atuação 

internacional da Turquia. Podem- se observar questões relacionadas ao genocídio 

sendo trazidas à tona de maneira oportunista, para evocar o desrespeito aos 

direitos humanos como máscara para outras motivações. Existem sim atores 

internacionais que se juntam a busca por um reconhecimento, mas não há ativismo 

realmente documentado que não seja por parte dos descendentes da Diáspora 

armênia. A Turquia não sofreu com sanções específicas relacionadas ao 

genocídio, seja na época turbulenta do final da I Guerra, seja após o 

estabelecimento da República ou até hoje no próprio centenário do Genocídio, 

onde se esperava uma certa iniciativa internacional em busca do reconhecimento. 

 O reconhecimento por parte mais de 20 países é algo extremamente 

importante no estabelecimento de uma pressão sobre Ankara, como dito por DE 

WAAL. Porém, pode-se expor a falta de algum estado que se alie a Armênia no 

ativismo e na atuação específica quanto a isso, permitindo que o país projete sua 

voz no cenário internacional. Infelizmente, isso se torna necessário na medida que 

a Turquia segue firme na sua posição, causando uma extrema dificuldade de 

diálogo, já que nenhuma das duas partes deseja ceder. Como já demonstrado, 

existem possibilidades de construção de relações diplomáticas por outros meios, 
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sem que haja a necessidade da Armênia desistir da busca por conscientização da 

sua história. 

 Caso o atual presidente Erdogan siga a linha da Profundidade Estratégica à 

risca, existe sim a possibilidade de uma nova tentativa no estabelecimento de um 

primeiro passo para o reconhecimento, novamente não o colocando como ponto 

de partida, mas como uma atitude que busca melhorar relações já formadas entre 

os vizinhos. Todavia, caso o reconhecimento do genocídio seja colocado como 

fora de questão de maneira veemente, não haverá a menor possibilidade de 

mudança do cenário atual. Os armênios se mostram um povo muito unido e 

consciente do seu passado, demonstrando fortemente ao redor do mundo o 

quanto desejam a reparação histórica, ou no mínimo o reconhecimento da 

atrocidade que dizimou nossos antepassados. Como descendente de um 

refugiado armênio, me coloco junto com meus irmãos armênios na luta pela 

conscientização do mundo sobre a nossa triste história. 
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